


 
 

Een vlinderstruik in een 

hangpot? 

s dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Op de 

tuinbouwvakbeurs in Boskoop waren diverse 

kwekers aanwezig die vlinderstruiken in een hangpot 

aanboden en 

aangezien zo'n 

Buddleja in een 

hangpot verrassend 

was zag men veel 

mensen met een 

gekochte 

hangvlinderstruik 

lopen.* 

Een mooi voorbeeld is "Dreaming Lavender", een 

compact bloeiende vlinderstruik die het goed doet in een 

hangpot. Met zijn hangende bloemen en takken trekt deze 

tijdens de zomer niet alleen de aandacht van de 

tuinliefhebbers, maar zeker ook van de vlinders. 

Bovendien heeft deze soort het voordeel dat hij al bloeit 

vanaf het voorjaar en doorbloeit tot eind september. De 

plant hoeft eigenlijk niet gesnoeid te worden en door de 

uitgebloeide bloemen te verwijderen wordt het vormen 

van nieuwe bloemen gestimuleerd. 

De bloemen van deze Buddleja zijn tussen 20 en 30 

centimeter lang en verspreiden een heerlijke geur.  De 

plant is volledig winterhard, want ze kan temperaturen tot 

- 20°C aan, maar dan wel in de volle grond. 

en mooie, niet zo groot wordende vlinderstruik 

met hangende takken en bloemen is Buddleja 

davidii "Nanho Blue" met paarsblauwe bloemen. 

Deze plant bereikt in de volle grond een hoogte van 1,5 

meter maar in een ruime kuip blijft de plant kleiner. Staat 

graag in de volle zon,  kan goed hitte en droogte 

verdragen, bloeit van juli tot september, geurt heerlijk, 

trekt veel vlinders aan,  

heeft niet veel voeding 

nodig ( een handje 

organische voeding aan 

het begin van het 

seizoen is voldoende) 

en moet in het voorjaar 

diep teruggesnoeid 

worden. (tot 15 

centimeter) De plant is in de volle grond winterhard, 

maar in een kuip vraagt ze de gebruikelijke bescherming 

om te voorkomen dat de wortelkluit een ijsklomp wordt.  

* (Kopen op deze beurs kan alleen op de zaterdag en dat was 

in 2014 op 30 augustus.) 

    H. Stoffels. 

Nogmaals Agapanthus-tips: 
 Geef de planten in de herfst geen voeding meer. 

Ze gaan dan in rust en door de lage temperaturen 

kunnen ze met deze voeding niets doen. 

 Voor de knopvorming van de Afrikaanse lelie is 

kalium belangrijk, vandaar de voorkeur voor 7-

14-28. 

 Een stikstofrijke bemesting zorgt voor fantastisch 

mooi groene struiken, maar deze struiken zullen 

weinig bloemen dragen. 

 Hoornspaanders is een fantastisch product voor 

planten die veel behoefte hebben aan stikstof, dus 

niet voor Agapanthussen. 

 Een koude overwintering is ook een voorwaarde 

voor een goede knopvorming en dat 

gecombineerd met een zonnige standplaats in de 

zomer zijn de voorwaarden voor rijk bloeiende 

Afrikaanse lelies.  
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In hangpot. 
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Blue". 
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Snoeien en winterberging. 
(Een powerpointpresentatie door Jan Ramaekers.) 

  
e ledenbijeenkomst van 14 oktober 2014 had als 

belangrijkste thema snoeien en winterberging. 

Dit thema werd gepresenteerd door Jan 

Ramaekers. Bij de beelden gaf hij uitleg over 

belangrijke zaken betreffende het onderwerp. De foto's 

waren gemaakt door Lou Tops in samenwerking met 

Michel Veldman. 

Aan de hand van voorbeelden vertelde Jan aan de 

aanwezigen over de belangrijkste zaken van het snoeien 

van fuchsia's en enkele kuipplanten: 

 Zet de plant op een juiste hoogte, zodat je in de 

olant kunt kijken. 

 Gebruik een scherpe snoeischaar om een zo glad 

mogelijk snoeioppervlak te krijgen.  

 Gebruik de snoeischaar op de juiste manier nl. 

met het snijgedeelte altijd aan de kant van de 

plant. 

 Snoei niet in het oude hout, 

maar laat ongeveer twee centimeter van de jonge 

scheuten staan. In die twee centimeter zit altijd 

wel een oog of een verborghen oog, waarop de 

plant kan uitlopen. 

 Maak de wortelkluit bovenop schoon, zodat zo 

veel mogelijk rommel verwijderd is. 

 Haal de plant uit de pot en bekijk de wortelkluit. 

Vooral wortelluis is schadelijk. 

 Maak de binnenkant van de pot schoon om 

mogelijke aantastingen te voorkomen. 

 Van planten die ingegraven zijn ook de 

buitenkant van de pot schoonmaken. 

 Na het snoeien de planten enkele dagen op een 

beschutte plaats zetten, zodat het vocht dat vrij 

komt door het bloeden kan opdrogen. 

 In het voorbije seizoen hebben we te maken 

gehad met diverse plagen. Veel planten werden 

aangetast door roest, terwijl andere bezocht 

werden door spintmijten. Op de wortelkluit zijn 

ook roestsporen en spinteitjes terecht gekomen 

en om een uitbraak vroeg in het seizoen te 

voorkomen kan men de wortelkluit behandelen 

met de cocktail. 

 Van oude planten laat de buitenste bast vaak los 

en daaronder kunnen zich sporen en insekten 

verbergen. Met een afwasborstel kan men de 

stam schoonvegen, want de los zittende 

schorsresten hebben geen functie meer. 

 Na de snoei gaan de planten naar de 

winterberging, waarvan de deur voorlopig open 

blijft staan. Ventilatie is noodzakelijk om botrytis 

te voorkomen. 

 

Ook enkele kuipplanten werden gesnoeid, maar niet voor 

alle kuipplanten gelden dezelfde regels. Mandeville 

wordt anders gesnoeid dan Alyogyne huegelii.Van de 

Mandeville worden alleen maar de lange stengels 

ingekort, terwijl Alyogine huegelii gelijk een fuchsia 

gesnoeid kan worden. 

 

 

 

 

 

D 

De spreker mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor. 

Zeer kort teruggesnoeid. 
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.....en toen werd de hoofdstengel 

doorgeknipt..... 
a de bijeenkomst van oktober 2014 konden 

leden hun planten laten snoeien. Dat gebeurde 

op een tafel in de zaal en enkele leden maakten 

gebruik van deze mogelijkheid. Alles verliep zoals het 

moest totdat Francien een Manettia voor me op tafel 

zette. De plant was aardig gegroeid en had vele scheuten 

die Francien goed rond de struik geleid had. De plant was 

ongeveer 50 centimeter groot en Francien wilde dat ik de 

plant zo zou snoeien dat ze de winter zou overleven. 

Manettia is een altijd groene plant, die rijkelijk  in blad 

zit en eigenlijk slingert, maar zich niet kan vasthechten. 

Dat is de reden waarom Francien de scheuten van de 

plant rondgeleid had. 

Eigenlijk hoefden de 

scheuten alleen maar tot de 

helft ingekort te worden, 

maar omdat de plant 

weelderig gegroeid was was 

het moeilijk het begin van 

de diverse scheuten te 

vinden. Met het idee dat ik 

het begin van een scheut 

gevonden had zette ik de 

schaar erin en knipte de 

scheut door en tot mijn 

ontzetting was dat niet een 

scheut, maar het begin van 

de plant enkele centimeters 

boven de grond en die centimeters waren  dan ook het 

enige dat er overbleef nadat ik het losgeknipte deel 

verwijderd had. Helaas, het was niet anders. Francien 

vond het niet zo erg en ik beloofde haar dat ze van mij 

een nieuwe Manettia zou krijgen. 

Manettia 
De plant heet volledig 

Manettia luteorubra en is 

afkomstig uit de 

regenwouden van Midden- 

en Zuid-Amerika. In onze 

streken is de plant niet 

winterhard en moet 

daarom in de winter naar 

binnen en omdat de plant 

bladhoudend is moet ze 

ook in de winter licht 

hebben. De minimale 

overwinteringstemperatuur 

ligt rond 13ºC.  

Overwintering in de 

huiskamer bij een 

temperatuur van 20ºC  is mogelijk. In de zomer kan ze 

eigenlijk op elke plaats staan, al is ook dan licht 

belangrijk. Ze kan echter elk licht aan van lichte schaduw 

tot volle zon. Het is een makkelijke plant, die regelmatig 

water verlangt en niet te veel voeding en van die voeding 

moet het kaliumgehalte hoog zijn.  Te veel stikstof  zorgt 

voor forse groei en mindere bloei. Het is een 

snelgroeiend klimmer, die een klimrek nodig  heeft om 

zich omhoog te slingeren. 

De beste tijd om te snoeien en te verpotten is het 

voorjaar, al kan ook een gedeelte in de herfst verwijderd 

worden. Verpotten is noodzakelijk wanneer de wortels de 

drainage gaten in de pot verstoppen en de nieuwe pot 

hoeft maar een maatje groter te zijn. Snoeien kan 

tegelijkertijd met het verpotten gebeuren. 

Ik vind het een fantastische plant die de hele zomer bloeit 

met verbazend mooie, kleine bloemen verspreid over de 

gehele plant.  

    H. Stoffels. 

 

 

Natte wortelkluit. 
Hetgeen u op nevenstaande 

foto ziet is roepen om 

problemen. Een 

onderschotel is voor 

fuchsia's altijd uit den 

boze. De wortels staan veel 

te lang in het water en dat 

is zeker het geval in een 

regenrijke periode. 

Door het vele water rotten 

de wortels weg en wordt de 

planten verzwakt. 

Daardoor zijn ze veel ontvankelijker voor ziektes en zal 

ze ook schimmelinfecties eerder optreden. De planten in 

de pot zijn niet alleen in de grond ziek, maar ook 

erboven. Ze zijn aangetast door de roestschimmel en wel 

zo ernstig dat een groot gedeelte van de bladeren is 

afgevallen. Een dergelijke plant is alleen maar te redden 

door de schotel te verwijderen, terug te knippen en te 

spuiten tegen roestschimmels. Indien men dat doet zijn de 

planten nog te redden en kan men alsnoig genieten van 

een mooie plant. 

N 

Schitterende, 

buisvormige, oranje 

rode behaarde bloemen 

met een geel uiteinde. 

De bloemen zijn maar 

2,5 cm en komen vanuit 

de oksels. 

De scheuten slingeren zich 

om de stok, maar beter is het 

ze om een klein scherm te 

laten groeien. 

Wanneer de bladeren van  de Manettia zwart worden is dat 

een teken dat de wortelkluit veel te nat gehouden is. Is dat 

het geval dan kan men de plant het beste helemaal 

terugknippen, (zoals me dat met de plant van Francien 

gelukt is!) de resterende bladeren  verwijderen en de 

wortelkluit op  laten drogen. Is dat goed gelukt, dan heeft 

men  weer een krachtige groeier. 
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     Weinig bekend. 
nkele jaren geleden kocht ik een mooi bloeiende Rhaphiolepis umbellata. De 

plant komt oorspronkelijk uit Korea en Japan. Ze is weinig bekend en van het 

geslacht Rhaphiolepis bestaan maar enkele soorten.  Ze wordt ook wel de 

Japanse mispel genoemd. 

Op het etiket stond dat de plant, wanneer ze enkele 

jaren oud zou zijn in de volle grond geplant kon 

worden en dat ze dan winterhard zou zijn. De zachte 

winters overleefde de inmiddels tot 80 centimeter 

hoogte gegroeide plant uitstekend, maar de eerste de 

beste strenge winter gaf haar meteen de doodslag. Na de strenge vorst werden de bladeren 

bruin en vielen af. Onder de bast zat geen groen meer, dus geen teken van keven. 

Inmiddels heb ik weer enkele nieuwe planten.  De ene bloeit met roze en de andere met 

witte bloemtrosjes boven het leerachtige blad. Beide staan in een kuip en daar ze wat 

vorst kunnen verdragen gaan ze bij een melding van -5°C naar binnen om weer naar 

buiten te komen wanneer de temperatuur boven 0°C komt. 

Rhaphiolepis is een bladhoudende plant. De bladeren zijn leerachtig en in de winter 

hebben ze een paarse gloed. In de 

zomer staat de plant graag in de volle 

zon en heeft regelmatig water en 

voeding nodig. Eigenlijk is het een 

struik die weinig onderhoud vraagt en 

omdat de plant slechts langzaam groeit 

is snoeien alleen nodig om de vorm te 

handhaven. Deze toch wel Mediterrane 

heester bloeit in mei/juni en nog een 

keer in het najaar. In de winter zijn er 

aan de struik ook nog zwart/blauwe 

bessen.  

 

  

E 

 

 

 

 

Natuurlijke producten voor onderhoud, aanleg en behoud van uw 

(moes)tuin. 

 Onze producten zijn verdeeld in bodem-, groei-, en bloeiproducten. 
Wij bieden u een compleet pakket aan middelen voor een gezonde (moes)tuin met mooie  planten, 

bomen en bloemen en een gezond bodemleven.  Heeft u een specifiek probleem 

 in uw tuin dan kunt u altijd contact opnemen voor advies 
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25 jarig jubileum Hub Stoffels 
Zondag 16 november vond de gezellige avond van VFKL plaats in clublokaal Keulen. Het bestuur had een avond 

vullend programma opgesteld waarbij een koud/warmbuffet niet ontbrak. Hoogtepunt van deze avond was de huldiging 

van Hub Stoffels die inmiddels 25 jaar lid is van onze vereniging. Hieronder de toespraak die Hub ten deel viel.  

 

Beste Hub 

p de eerste plaats van harte gefeliciteerd met je 25 jarig jubileum van VFKL. Na het 25 jarig jubileum van onze 

vereniging  in 2012 ben jij het 7de lid dat deze mijlpaal bereikt. Volgens de ledenadministratie heb jij je op 20 

oktober 1989 aangemeld als lid van VFL. In de begin jaren waren je activiteiten voor de vereniging nog op een 

duidelijk lager niveau dan heden. Maar dat is begrijpelijk. In de begin fase van VFL  was er een duidelijk afgebakende 

hegemonie in het bestuur enerzijds en de Technische Commissie  anderzijds, een hegemonie  waaraan niet te tornen 

viel. De krachtenvelden binnen genoemde onderdelen waren heel strak afgebakend, hetgeen dan ook regelmatig leidde 

tot conflicten tussen leden, bestuur en de Technische Commissie. Deze conflicten kwamen  meestal bij shows tot 

explosie. Deze beginfase van VFL heeft toen helaas regelmatig een  negatieve stempel op het wel en wee van de 

vereniging gedrukt. 

 Jouw eerste stappen om hier een positieve wending aan te geven dateren van april 1997 toen je lid werd van de 

Redactie Commissie van CultiVaria. Meteen in de eerste uitgave schreef je het eerste artikel genaamd : "Op bezoek bij 

Hub Stoffels".  Een vreemde titel want je was zelf de auteur van dit artikel. 

Wat staat er o.a. te lezen in: "Op bezoek bij Hub Stoffels?" 

-heeft 250 vierkante meter moestuin 

-terras met volière 

-kippen achter in de tuin 

-Albatros als bemesting 

-hangers voorzien van druppelinstallatie. 

Hub, er is in de loop der jaren dus heel wat veranderd in jouw tuin.  De conclusie: alleen Paula en de kippen scharrelen 

er nog rond, is zeker onjuist. Wat wel zeker is dat de liefde, maar ook de kennis over planten en het experimenteren met 

planten alleen maar is toegenomen. 

Vanaf  1997 werd je steeds actiever als auteur van CultiVaria. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat je al jaren ook bijna 

de enige auteur bent. Daar zijn we je erg dankbaar voor want je verhalen getuigen van veel kennis en kunde. Daar staat 

tegenover onze zorg : "Wie zou(den) dit gedeeltelijk kunnen ondersteunen of zelfs overnemen op de lange termijn?"  

Wat het laatste betreft ben ik niet erg optimistisch. 

 Behalve het schrijven van al die teksten doe je ook nog de volledige layout van ons clubblad en houd je de 

internetpagina bij.  Dat is zeker geen sinecure. Al met al ben je hier per uitgave weken mee bezig. Het resultaat is 

uitstekend. We kunnen stellen dat CultiVaria het visitekaartje is van VFKL. 

 In april 2002 ben je toegetreden tot het bestuur van VFL en twee jaar later word je benoemd tot vicevoorzitter. 

Je bent altijd heel duidelijk geweest wat je onder vicevoorzitter verstaat. Enkel invallen als de voorzitter eens een enkele 

keer verhinderd is. Geen taken van de voorzitter overnemen of eventueel op termijn zelf voorzitter worden. Hub, dit is 

niet alleen duidelijk, maar ook heel verstandig. Jij bent immers een zeer actief bestuurslid die niet alle taken van het 

bestuur op zijn schouders kan nemen. Wat wel jammer is, is dat we al twee jaar geen voorzitter meer hebben. Samen 

blijven wij er naar streven om deze post op termijn toch weer ingevuld te krijgen  door een van onze leden. 

"Wie van de leden durft eindelijk uit zijn schulp te kruipen en VFKL als voorzitter een nieuwe impuls te geven?" 

 Hub, jij bent de ambassadeur van onze vereniging. Dit door je enorme kennis over planten en je bijdrage aan het 

programma “Limburgs Land” van Ger Houben.  In dit programma krijg je af en toe de gelegenheid om activiteiten van 

VFKL te vermelden. 

 Ook buiten Limburg ben je bij vele kwekers van fuchsia’s en kuipplanten een bekende. Dat niet alleen in 

Nederland, maar ook in België en Duitsland.  Je vele contacten met kwekers, maar ook het afstruinen van vakliteratuur 

zijn waarschijnlijk de oorzaak dat je kennis  zeker niet verouderd is maar erg up to date. Dat bleek de laatste 

ledenvergadering weer toen je de vraag kreeg: " Hoe kunnen we met het uit de handel nemen van Admire de witte vlieg 

bestrijden? " Meteen kwam het antwoord: "Met Duoflor."  

 Hub, als persoon en collega heb ik je pas echt leren kennen tijdens onze gezamenlijke zittingsperiode in het 

bestuur vanaf  2004. Hub, je bent recht door zee met veel respect voor andere meningen. Je laat discussiegenoten altijd 

in hun waarde. 

  

O 
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 Persoonlijk heb ik vooral in de beginjaren als voorzitter veel ondersteuning van jouw gehad. Ik zal nooit de 

eerste bestuursvergadering vergeten die ik als voorzitter leidde. De sfeer werd zo explosief dat ik bang was dat deze 

vergadering het einde van  VFL betekende. Mede dank jouw  joviale instelling en die van Jan Hermans en Jo Sieler  

werd de tijdbom onder VFL voortijdig onschadelijk gemaakt. Persoonlijke gesprekken met enkele bestuursleden 

achteraf namen de ergste spanning weg en boden weer perspectief voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. 

Als totaal bestuur hebben die kans gegrepen door bewust een geheel andere strategie als vereniging te gaan volgen 

Niet alleen het uitwisselen van kennis over planten werd  maatgevend, maar zeker zo belangrijk werd extra aandacht 

besteden aan goede sociale contacten tussen leden en bestuur onderling. Ook werd langzaam toegestuurd naar een 

andere bestuurstructuur waarbij de rol van Technische Commissie kwam te vervallen. In deze vernieuwde aanpak heb  

jij een belangrijke rol  gespeeld, maar dat geldt ook voor alle zittende bestuursleden en daarbij heeft het bestuur weer de 

steun van de leden gekregen. Mensen allen hier aanwezig, dank hiervoor. Laten we als Fuchsia- en Kuipplanten 

Vereniging deze weg blijven volgen en de sociale samenhang koesteren. 

 De laatste 10 jaar zijn we qua leden aantal tamelijk stabiel gebleven.  Iets waar we in deze tijd erg trots op 

kunnen zijn. We zijn zelfs een beetje gegroeid in het aantal leden. Hub ook hierin heb je een belangrijke rol gespeeld. 

 Tot slot wil ik je namens alle bestuursleden en alle leden bedanken voor je enorme inzet voor VFKL gedurende 

25 jaar. Wij wensen jouw nog vele gezonde en gelukkige jaren te samen met Paula, je kinderen en kleinkinderen en 

natuurlijk ook met ons 

 

Namens alle leden van VFKL 

Jan Ramaekers. 

 

 

 
 

 

Een mooie herinnering voor 25 jaar  lidmaatschap 
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Weg ermee. 
verkomt het u ook wel eens dat u na de winter  

uit het winterkwartier de dahliaknollen 

tevoorschijn haalt met bovenop de knollen en 

stengelresten een watachtig pluis? En wanneer u de 

stengel vastpakt is het net alsof men een zachte, 

slijmerige, waterige massa in handen heeft? 

De veroorzaker is een 

paddenstoelschimmel. 

Met een geleerde 

naam Sclerotiana 

sclerotiorum ook wel 

rattenkeutelziekte 

genoemd.  De 

schimmel tast diverse plantensoorten aan en door die 

aantasting sterven gedeelten van de planten. In het witte, 

watachtige mycelium zitten kleine boonvormige zwarte 

sporen. Deze sporen zijn in rust wanneer u ze ontdekt en 

wanneer u de dahliaknollen gaat planten komen ze in de 

bovenste grondlaag terecht waar ze kiemen en iedere keer 

wanneer men in de grond 

werkt kunnen ze zich 

verspreiden. Er is maar één 

oplossing om van deze 

rotting veroorzakende 

schimmel af te komen en dat 

is.....de GFT-bak. Elke 

verplaatsing kan voor 

verspreiding en dus 

besmetting zorgen. 

Bovendien staan er in de tuin ook nog andere, voor deze 

rottingsschimmel ontvankelijke planten zoals asters, 

petunia's, zonnebloemen, chrysanten en vele  

 

 

groentesoorten. Dus weg ermee, want wanneer men ze 

toch plant vormen zich grauwgroene tot lichtbruine 

rottingsplekken en in een bepaald stadium zullen de 

stengels van de aangetaste planten verwelken. 

  

U denkt misschien: "Zo'n 

vaart zal het wel niet 

lopen." 

Toch is een waarschuwing 

op zijn plaats, want de op 

de grond vallende sporen 

kunnen wel 5 tot 10 jaar 

niet actief zijn, maar 

wanneer de 

omstandigheden ( warm en  vochtig)  goed zijn komen de 

schimmels tot leven. 

 

O 
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Rams Royal. 

 

 

Kweker:  Redfern. GB 1988 

Bloem:   Dubbel, middelgroot hangend aan slap steeltje 

Bloembuis:  Wasachtig wit met vleugje roze, groene strepen. 

Kelkbladeren:   Wit/rose, toppen opgerold naar bloembuis. 

Kroonbladeren:  Blauw/lila.  

Helmdraad:   Roze/paars. 

Helmknop:  Rood/paars. 

Stuifmeel:   Crême. 

Stijl:    Wit. Roze-rood aan top. 

Stempel:  Crême. Gelobd. 

Bloei:   Zeer mild. 

Bloeitijd:  Laat. 

Knop:   Bolrond. Punt zijwaarts.  Bes: Langwerpig. 

Blad:    Middelgroot blad.       

Groeiwijze:   Halfhangend   Opmerking: Deze fuchsia verdraagt geen volle zon. 
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Seizoengericht bemesten van 

fuchsia’s. 
( een klein overzicht) 

an het begin van een nieuw seizoen geven we een 

overzicht van de tijdstippen waarop fuchsia’s 

bemest moeten worden en welke mestsoorten 

daar het meest geschikt voor zijn. 

 

Minerale bemesting. 

Oppotten/verpotten: Wanneer het weer het toelaat 

gebeurt dat in februari.  

Aan  het water dat men geeft voegt men 0,8 gram 10-52-

10 toe en geeft deze oplossing aan de planten zo vaak als 

ze water nodig hebben. 

 Groeifase:  

Maart/april. 

 Wanneer de planten bladeren gevormd hebben 

kan men nu ook bladbemesting geven. Hiertoe mengt 

men 1 gram 10-52-10 in 1 liter water en spuit dat over de 

bladeren. Bladbemesting wordt eerder opgenomen dan 

grondbemesting. Men dient er wel voor te zorgen dat de 

planten droog de nacht ingaan in verband met het 

ontstaan van botrytis, Indien men geen bladbemesting 

geeft kan men grondbemesting geven in een concentratie 

van 2 gram per liter water. 

April/half juni. 

 Groeien de planten normaal, dan kan men 

overschakelen naar 21-7-22. Dat betekent extra aandacht 

voor de groei (stikstof 21%) en extra aandacht voor de 

stevigheid van de planten (22% Kalium). De concentratie 

voor het gieten is 2 gram per liter water. Ook nu kan men 

bladbemesting toepassen, maar dan moet men de 

mengverhouding halveren. (1 gram per liter water) Laat 

de knopvorming in juni te wensen over, dan kan men nog 

enkele keren 10-52-10 geven. Zijn er planten die 

achterblijven in de groei, dan kan men 28-14-14 of 30-

10-10 enkele keren geven. Dit moet echter niet te vaak 

gebeuren daar er door de hoge concentratie stikstof te 

slappe planten ontstaan en deze zijn dan weer zeer 

aantrekkelijk voor bladluizen.  

Juli/augustus. 

 Wanneer alles 

goed gegaan is zullen de 

planten zich in juli van 

hun beste kant laten zien 

en om dat zo te houden 

geeft men een 

onderhoudsbemesting van 

20-20-20.  (2 gram per 

liter water)  Na enkele 

weken zal de bloei iets 

minder worden. Dit kan 

men ondervangen door de planten enkele keren 10-52-10 

te geven en voor de rest geeft men 20-20-20 tot het einde 

van augustus. Helaas is dan het seizoen al weer ver 

voorbij, al kunnen de planten toch nog goed bloeien tot 

het moment dat ze naar de winterberging moeten. Om ze 

daarop voor te bereiden moeten ze gehard worden. Dat 

kan men op twee manieren bereiken. Zonder extra 

bemesting is mogelijk, want de lagere temperaturen 

zorgen ervoor dat de planten zich voorbereiden op de 

winter. Extra aandacht voor de afharding is ook mogelijk. 

Daartoe geeft men een oplossing van 14-0-34. (2 gram 

per liter) De extra hoeveelheid kalium (34%) zorgt voor 

goed tegen de winterkou geharde planten. En dan is het 

A 

10



weer enkele maanden rustig, want kaal geknipt wachten 

ze weer op het volgende voorjaar. 

 De hoeveelheden per liter zijn gebaseerd op een 

bemesting van een keer per week. Voor de planten is het 

beter dat ze vaker een kleinere hoeveelheid krijgen. Wil 

men daartoe overgaan, dan moet men de hoeveelheid 

voeding daarop aanpassen. Bijvoorbeeld halveren is twee 

keer voeding per week of door drie delen is drie keer 

voeding per week. 

 

Organische bemesting. 

 Werkt men met organische mest, dan mengt 

men onder de potgrond beendermeel. (16% fosfor). De 

hoeveelheid meststof is afhankelijk van de grootte van de 

pot, maar 2 à 3 gram per liter potgrond is voldoende. Na 

het toedienen water geven om het contact met de 

potgrond te bevorderen. 

 Enkele weken later (maart) geeft men 

siertuinmest (7-6-12+4) boven op de pot en met een 

kromme vork of ander geschikt voorwerp werkt men 

deze meststof in de grond. Dit is een voorraadbemesting, 

want de planten kunnen lang van deze meststof 

profiteren. De voor de planten geschikte voeding komt 

pas vrij wanneer schimmels en bacteriën hun werk 

hebben gedaan. 

 In juni herhaalt men deze gift. Een mooi tijdstip 

om aan te houden is de langste dag. De planten hebben 

dan nog een hele periode te gaan en kunnen profiteren 

van deze mestgift. De planten hoeven na deze periode 

geen extra voeding meer en ze kunnen zonder problemen 

de winterberging ingaan wanneer ze gewend zijn geraakt 

aan de koude herfstmaanden. 

 Beide manieren hebben hun voor en nadelen. 

Minerale bemesting is meer werk, maar het voordeel is 

dat men planten sturen kan. 

Dat laatste is het nadeel 

van organisch bemesting, 

want men kan de planten 

niet sturen. Het voordeel is 

dat men niet zoveel werk 

heeft in het seizoen.  

Fuchsia's die zonder pot overwinterd hebben kunnen eind 

februari begin maart weer opgepot worden. De planten 

worden dan op een lichte en warmere plaats gezet, maar 

absoluut niet in de zon. Op de planten zullen al gauw de 

eerste groene uitlopers te zien zijn en dat betekent dat de 

vegetatieve groei begonnen is. Niet alle fuchsiacultivars 

lopen op hetzelfde moment uit en dat betekent dat men 

met enkele planten geduld moet hebben. Na het oppotten 

langzaam wat meer water geven, maar voorkom dat de 

wortelkluit kletsnat is. De wortels zijn nog niet 100% 

actief en daardoor zal de wortelkluit te langzaam 

opdrogen. Wil men het uitlopen van de planten 

Voorzichtig met nachtvorst. 
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bevorderen, dan kan men ze elke dag nevelen met 

lauwwarm water.  

   

Na enige tijd zullen alle planten nieuwe scheuten 

gevormd hebben en is het de 

hoogste tijd maatregelen te 

nemen om een bossige struik 

of kroon of hanger te krijgen. 

Op de tekeningen is duidelijk 

te zien wat er gebeurt wanneer 

men de uitlopers terugknipt na 

drie bladparen. Er zullen weer 

twee nieuwe uitlopers 

tevoorschijn komen en ook deze worden weer genepen 

tot op drie bladparen. Dit houdt men vol tot half mei en 

alleen op deze manier zullen de planten zich ontwikkelen 

tot prachtige vormen.   H. Stoffels 

 

 

Mosvorming. 
De grond waarin 

deze planten staan 

is verzuurd door het 

constant nat houden 

van de grond. De 

verzuring is 

duidelijk te zien aan 

de vorming van mos 

en algen op de 

wortelkluit. Op zeer 

natte wortelkluiten 

groeit zelfs levermos en wanneer dit mos de hele 

wortelkluit bedekt kan de grond niet meer ademen en 

verzuurt nog meer. Bovendien hebben deze planten door 

de natte grond al een gedeelte van het blad verloren. De 

planten zijn alleen nog maar te redden door de wortelkluit 

te laten opdrogen en op de wortelkluit een lepel 

landbouwkalk te strooien. Een betere manier is de 

wortelkluit uit de pot te halen en een groot gedeelte van 

de wortelkluit te verwijderen. Daarna de planten opnieuw 

oppotten in verse grond. Ze zullen dan opnieuw uitlopen 

en alsnog bloeien. 

Bovenstaande planten komen uit een tuin waar alle 

planten voorzien zijn van een druppelinstallatie. Een 

ondeskundig gebruik van zo'n waterdruppelsysteem is 

voor de verschillende fuchsiacultivars niet mogelijk 

omdat alle planten verschillende behoeftes hebben. Veel 

water, weinig water en dat kan men met een 

waterdruppelsysteem niet regelen. 
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Concept activiteitenplan 2015    (4 leden vergaderingen) 

 

maand datum activiteit Uitvoeder(s) 

febr. di 10 Ledenvergadering (19.00 uur) 

Agendapunten: 

-Activiteitenplan 2015 

-Begroting 2015  

 

-Opstarten van onze planten 

-Tombola 

Bestuur 

 

Gespreksleider 

Gespreksleider 

 

Hub Stoffels 

Bestuur 

maart 

 

 

maart 

 za 14  

  

 

za 28 

Bezoek aan kweker: 

-Van der Velde, Heerde en 

 Orchideeënkweker Claessen, Nederweert 

Stekdemo voor nieuwe leden. (Tudderen) 

Bestuur. 

 

 

Bestuur 

april 

 

wo 1 

za 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za 25  

Bloemschikken voor Pasen 

Jaarvergadering 19.30 uur 

Agendapunten: 

-Jaarverslag 

-Fin. jaarverslag 

-Bestuursverkiezing 

-Nieuwe voorzitter 

-Koffie en vlaai 

-Plant voor het voetlicht 

-Tombola 

 

-Zelf baskets maken 

Michel 

Bestuur 

 

Lou Tops 

Jan Ramaekers 

Bestuur 

Bestuur 

Activiteiten-commissie 

----- 

Bestuur 

 

Bestuur 

mei Za/zo 

16/17  

Proef de lente. Posterholt Bestuur 

juni 

 

za 20 of 

zo 21 

 

do 25 

-Busreis: “Passieflorahoeve”, Harskamp en “Een 

dijk van een tuin”, Gameren 

 

Plantenveiling 19.00 uur  

Bestuur 

 

 

Bestuur 

juli 

 

za 4 

do 16 

 

 

zo 19 

 

Kuipplantenveiling in zaal Aldenghoor Haelen 

Ledenvergadering 19.30 uur 

-Regels t.a.v.  mini-show 

 

-Mini-show  

14.00-17.00 uur (Regio 3) 

Bestuur 

- 

 

Bestuur. 

 

aug zo 02 Oude ambachten Einighausen -Bestuur en leden 

sept.    

okt di 13 

 

 

 

 

za. 17 

Ledenvergadering 19.00 uur 

 -De winter komt 

 -Grote Clubactie 

 -Gelegenheid tot snoeien van planten 

  

-Snoeidemo bij Intratuin 

Bestuur 

Hub Stoffels 

mw. Hellenbrand 

Hub Stoffels 

 

Bestuur 

nov zo  15 -Gezellig samenzijn VFKL-leden Bestuur 

dec. do 17 -Bloemschikken in kerstsfeer Michel 

 

.Opmerking: 

-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen t.a.v. hun hobby. Wellicht kunnen we dan nog 

eens wat anders doen. 

13



Anagram van leden van de vereniging.     *** 
De letters van de naam van een aantal leden van de vereniging zijn door elkaar geraakt. In onderstaande tabel 

kunt u de namen van leden van de VFKL invullen door de letters van de rechterkolom in de goede volgorde te 

zetten. De ledenlijst biedt misschien uitkomst!!! Wanneer dat gelukt is ontstaat in de groene kolom een zegswijze. 

 

1   
 

 1       2    

2  1 
 

      2      

3   
 

    1        

4   
 

            

5   
 

   2         

6   
 

            

7   
 

    1        

8   
1 

      2      

9   
 

     1       

10   
 

 2 1 1         

11   
2 

1  1          

12   
 

    2        

13   
1 

1 2           

14   
 

     2       

15   
 

     2       

16   
 

    2        

17   
 

2     2       

18   
 

    2        

19   
1 

 2 1          

20   
 

            

21   
 

            

22   
 

   2   1      

23   
 

1            

24   
 

 1           

25   
 

            

26   
 

            

27   
 

    2 1       

28   
 

       2     

 

De zegswijze luidt:.................................................................................................................. 

 

1. smak arde er 
 

2. bedrag nut ze 
 

3.nam les vest 

4. zich st me 

5. ros eb 

6. fel sof st 

7. den vlam 

8. gres ba wens 

9..ka om zct 

10. aks art vd 

11 .kas rem era 

12 .sec berk 

13. as tra 

14 .ere lis 

15 .sre ve hsc 

16.  te rg een 

17 .sre sse br 

18.  rle hem 

19 .nar be hak 

20.  nel blo 

21. sle gy be 

22.  zin dert vlas 

23.ak vijnd 

24. ets bah 

25. wees rij 

26.  le ne wz 

27. ijat hier hen 

28 .loe rb eid 

Dezelfde cijfers staan 

voor dezelfde letters, 

Succes. 
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Aardvlo. 
Ondanks de naam is dit kleine, 3 

millimeter kleine beestje geen vlo, 

maar een kevertje. De soort die ik 

regelmatig op de bladeren van mijn 

fuchsia's zie zitten heeft een 

staalblauwe kleur en wanneer ik 

een poging doe om hem te pakken 

springt hij weg, want springen dat 

kan hij. De aardvlo is een 

planteneter en wanneer men kleine, 

mooi ronde gaatjes in de bladeren 

ziet is dat meestal het werk van de 

aardvlo.  

De eitjes worden in het 

voorjaar/begin zomer boven in de 

grond gelegd en wanneer de 

temperatuur ongeveer 18°C is 

komen de inmiddels verpopte 

larven weer tevoorschijn en 

springen er weer een paar op mijn 

           fuchsia's. 

 

Oplossing puzzel uitgave oktober 2014. 
Deze puzzel was niet zo moeilijk. De oplossing luidt 

Vernevelingsinstallaties. 

 
De vijf mensen die reageerden hebben alle vijf de goede oplossing gevonden. In volgorde van binnenkomst 

van de oplossing zijn dat Jan Ramaekers, Jean Wassenberg, Lou Tops, Riet Ghignatti  en Tjeu Stemkens.  Alle 

deelnemers proficiat en maar weer op zoek naar de oplossing van de puzzel van februari 2015. 

De gezochte woorden zijn: 

1. kever      13.prei 

2.dromedaris      14. spinazie 

3. aardbei      15. capsicum 

4. wants      16. rat 

5. wesp       17. slak 

6. aardvlo      18. bromvlieg      

7. peen       19. meloen 

8. kool       20. sieramandel 

9. pruim      21. biet 

10. duizendblad      22. luipaard 

11. slang      23. spirea 

12. kers.      24. cosmea. 
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Vruchten en bloemen zijn soms 

vijanden. 
n het menselijk lichaam regelen hormonen de 

ontwikkeling.  Dat is bij planten en fruit niet anders. 

Een van die hormonen bij planten is de gasvormige 

stof ethyleen. Dit hormoon regelt mede de ontwikkeling 

van de planten, maar is vooral van belang bij de rijping 

en de veroudering. Ethyleen wordt zelfs in koelcellen 

gebruikt om de rijping van bananen en citroenen te 

bevorderen. Vruchten rijpen sneller naarmate er meer 

ethyleen in de buurt is. Niet alle vruchten produceren 

evenveel ethyleen. Mandarijnen produceren geen 

ethyleen, 

passievruchten 

daarentegen 

produceren veel 

ethyleen.  

 Bloemen 

en vruchten 

produceren 

ethyleen dus zelf 

en hoe slechter de 

plant er aan toe is 

hoe meer 

ethyleen er 

gevormd wordt. "Een rotte appel in de mand maakt al het 

fruit tot schand." De rottende appel produceert meer 

ethyleen dan de andere en zorgt ervoor dat de andere 

appels sneller aangetast worden. 

 Bloemen die in de buurt van ethyleen staan zijn 

minder lang houdbaar en soms bevordert het gas het 

afvallen van bladeren en bloemblaadjes.  

 Alles heeft echter twee kanten. De groei van 

bromeliarozetten kan men bevorderen door wat extra 

ethyleen. Als particulier bezitter van bromelia kan men 

dat bereiken door de 

bromelia samen met wat 

appels een bepaalde tijd 

in een plastic zak te doen. 

Ook de bloei en de groei 

van ananas en iris kan 

men bevorderen met 

behulp van ethyleen.  

 Ethyleen is een 

hormoon dat de 

ontwikkeling van planten 

regelt, maar voor de 

mensen die van snijbloemen houden luidt het advies: 

"Koop geen bloemen in de supermarkt die kort bij het 

fruit staan, want ze zullen niet lang zo mooi blijven. 

 

 

 

 

      

 

 

     H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

I 

Een rotte appel in de mand 

maakt al het fruit tot schand. 

Planten en bloemen produceren 

ethyleen en dat gas is er de oorzaak 

van dat fruit rijpt en rot en dat 

bloemen verwelken. 
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In De Limburger van 27 juni 2014 stond een artikel van Romke 

van de Kaa over fuchsia's, Kaapse fuchsia en nog enkele 

andere planten. Ik vond het een leuk artikel en daarom plaats ik 

het ongewijzigd in ons blad. 

African Queen. 

s een fuchsia nu een vaste plant of een heester? Het 

antwoord is niet makkelijk te geven. Een vaste plant 

verdwijnt 's winters volledig onder de grond. Hoewel, 

schoenlappersplanten en huislook blijven 's winters 

groen. Het verschil zit niet in het groen blijven, maar in 

het feit dat heesters houtige stengels hebben en vaste 

planten niet. 

Maar dan zijn we er nog niet helemaal uit. Neem nu 

bijvoorbeeld een fuchsia, die in een strenge winter tot aan 

de grond afvriest en in een zachte winter met houtige 

stengels boven de grond blijft staan. We kunnen niet 

anders dan concluderen dat de fuchsia zich de ene keer 

als vaste plant en de andere keer als heester gedraagt. 

Alles hangt af van het klimaat. 

 Lang geleden, toen we nog strenge winters 

hadden, is aangetoond dat er heel wat winterharde 

fuchsia's zijn. Toch is de fuchsia nooit als tuinplant 

doorgebroken. We zetten de tuin vol met palmen, 

bananen en olijven, waarvan het nog maar moet blijken 

of ze een flinke winter doorstaan. Maar de fuchsia, 

waarvan winterhardheid al is bewezen, wordt door het 

tuinvolk genegeerd. Te ordinair en te oubollig, denk ik. 

 Toch zijn er - op de hortensia na - weinig 

struiken die in de schaduw gedijen en die bloeien van 

juni tot november. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen 

een grootbloemige fuchsia, zoals Dollar Princess, zomaar 

naast subtiele borderplanten als Zeeuws knoopje en 

hemelsleutel plant. Maar er zijn fuchsia's met meer 

verfijnde bloemvormen, zoals bijvoorbeeld de wilde 

fuchsia magellanica. 

 Maar goed, ik herken dovemansoren als ik ze 

ergens zie. En waarom zal ik mijn energie verspillen om 

planten aan te prijzen waarvan ik weet dat u ze nooit zult 

kopen. Misschien kan ik beter gokken op een exclusieve 

naamgenoot van de fuchsia, de Phygelius of Kaapse 

fuchsia.  De Kaapse fuchsia lijkt niet op een fuchsia en is 

dan ook helemaal geen fuchsia.  Net zo min als iedere 

kleine zangvogel een vink of een sijsje is. De Phygelius is 

een halfheester, die de hele zomer bloeit met buisvormige 

gele of oranje bloemen. 

 Er zijn twee soorten in cultuur: Phygelius 

capensis en Phygelius aequalis. Beide soorten houden 

van goed doorlatende grond en van een warme 

standplaats. Dat wil niet zeggen dat ze persé in de zon 

moeten staan, want ook in de schaduw valt soms een 

beschutte standplaats te vinden. 

 Phygelius capensis wordt hooguit een meter hoog 

en bloeit met koraalrode bloemen. Bij Phygelius aequalis, 

die wat hoger wordt, zijn de bloemen rood met gele 

binnenkant. De twee soorten zijn met elkaar gekruist, de 

ontstane hybride heette Phygelius x rectus. Een 

opvallende cultivar is Phygelius x rectus Sensation, die 

bij zijn introductie met zijn petuniaroze bloemen 

inderdaad een sensatie veroorzaakte. Petuniaroze is een 

kleur die je moet liggen.  

Een plant die iedereen wel in de tuin wil hebben, is 

Phygelius x rectus African Queen, met oranjerode 

bloemen aan stevige bloemstengels van 1,5 meter lengte. 

Knip de verdorde stengels van African Queen niet in de 

herfst terug, maar pas aan het einde van de winter of in 

het vroege voorjaar. Want mochten 

we ooit nog eens een strenge winter 

krijgen,dan kunnen te vroeg 

afgeknipte stengels behoorlijk 

invriezen. 

Opm.: Vermeerdering is mogelijk door zaad en stekken. In de streken 

van herkomst bestuiving door de kolibri. 

  

I 

Dollar Princess. 

Phygelius x rectus "African Queen" 
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Een uitstekend voorbeeld van 

symbiose. 

ymbiose wil zeggen dat twee organismen een 

samenwerkingsverband zijn aangegaan dat tot 

wederzijds voordeel is. Een mooi voorbeeld geeft 

de 

tekening. 

In het bos 

staan veel 

paddenstoe

len en op 

mijn 

wandeling

en in de 

Eifel kom 

ik er in de herfst heel wat tegen. Ze staan vaak in de buurt 

van bomen en met deze bomen hebben ze een 

samenwerkingsverband aangegaan tot wederzijds 

voordeel. De wortels van de boom worden door de 

wortels van de paddenstoel als het ware ingepakt. De 

draden van de paddenstoel dringen de wortels van de 

boom binnen. Via de draden van de paddenstoel 

(mycelium) krijgt de boom stikstof en mineralen 

aangevoerd en de paddenstoel krijgt van de boom diverse 

suikers die hem de nodige energie leveren voor de groei. 

Fuchsiavirus werd plantenvirus. 
uim 25 jaar geleden werd ik overvallen door het 

fuchsiavirus en sindsdien heeft het me niet meer 

losgelaten.  

In 1984 maakte ik voor het eerst kennis met een fuchsia. 

Hoe en door wie die fuchsia op het communiefeest van 

mijn dochter terecht is gekomen weet ik niet meer. Wel 

ken ik de naam nog van die eerste fuchsia. Het was een 

Swingtime op stam, ongeveer 50 centimeter hoog en 

volop in de bloei. Gefascineerd door deze mooie plant 

ben ik op zoek gegaan in de fuchsiawereld. Die 

speurtocht heeft geleid tot een verzameling van bijna 700 

soorten. Ik had niet verwacht dat er zoveel cultivars van 

deze uit Zuid-Amerika komende plant zouden zijn, 

maar.....Elk voorjaar weer worden de pergola's en borders 

in mijn tuin aangekleed met fuchsia's en kuipplanten. 

Deze laatste zijn er bijgekomen doordat ze ook aanwezig 

waren op fuchsiatentoonstellingen.  

Door de jaren heen heb ik veel planten leren kennen. 

Grote en kleine danseressen in verschillende kleuren 

swingen op de tonen van Jan de Wind, vergezeld door 

vele planten uit warme streken. Het is elke zomer weer 

een genot ze in de tuin te zien. 

Toch gaat het aankleden van een tuin met deze planten 

niet vanzelf. Ieder voorjaar ( en najaar) is het hard 

werken de tuin weer verzorgd te krijgen. Datgene wat als 

hobby naast mijn werk begonnen is, is nu mijn 

hoofdbezigheid en tot op heden heb ik er geen spijt van. 

S 
R 
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Snoeidemo 2014 Intratuin.  

 

 

 

 

 

 

 

Het einde van het seizoen nadert. De fuchsia's worden 

klaar gemaakt om in het winterkwartier te genieten van 

de rustperiode. Als vereniging zijnde proberen we de 

mensen te informeren over wat er met de planten 

gebeuren moet. Aan het gezicht van deze mevrouw is 

duidelijk de verbazing af te lezen als ze ziet hoe kort de 

planten gesnoeid worden. 

Toch betreft de informatie niet alleen de winterberging van fuchsia's. Diverse tuinliefhebbers informeerden ook 

over de problemen met andere kuipplanten. Belangrijke informatie omtrent kuipplanten kan men zelf krijgen 

wanneer men weet uit welke streek een plant vandaan komt en wat de eigenschappen van de betreffende plant 

zijn. In principe zijn kuipplanten nooit winterhard, ook de inheemse planten niet. Dat heeft te maken met het feit 

dat ze in een kuip staan. In een kuip kan de wortelkluit bij strenge vorst een ijsklomp worden en dan stikt de 

plant.  

 
Tijdens deze zaterdag was het gezellig druk. De hele dag door hebben we mensen  (leden en niet leden) aan de 

werktafel gehad die over het snoeien en de winterberging vragen stelden.  Spontaan pakte een van de 

vrouwelijke leden de snoeischaar ter hand (Renate Plum) en na enige instructies snoeide ze zelfstandig diverse 

hangers. We kunnen op deze dag met tevredenheid terugzien, mede ook dankzij de medewerking van de 

mensen van Intratuin en aan het einde van de dag konden we ook twee nieuwe leden registreren. 
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Niet alle kuipplanten moeten op hetzelfde tijdstip naar het winterkwartier. Ook hier kan men een verdeling 

maken. Er zijn tropische planten die men zelfs in de volle grond kan zetten en die niet naar binnen hoeven 

wanneer men ze adequaat inpakt. ( bananenplant, enkele palmensoorten.) Koukleumers gaan als eerste naar 

binnen wanneer de temperatuur regelmatig onder de 8°C  blijft. (Mandeville, Brugmansia, Hibiscus) Wanneer 

vorst gemeld wordt volgen de tropenplanten (Tibouchina, Senna didymobotrya, Erythtina). Bij een 

temperatuur van -5°C of lager volgen alle andere planten die in potten staan. 
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Botrytis cinerea. 
ijdens de snoeidemo van oktober 2014 kwamen we bij een hangplant dit verschijnsel tegen. Dit had ik nog nooit 

zo duidelijk  gezien en ik wist ook niet waar het vandaan kwam. Lou heeft foto's gemaakt, deze op internet 

geplaatst en al spoedig kreeg hij antwoord. 

 Het verschijnsel komt voor op planten die onder zeer vochtige omstandigheden groeien. De aantasting vindt plaats via 

kleine wondjes of afgevallen rottend blad en van hieruit worden ook gezonde delen aangetast. Deze vorm van Grauwe 

schimmel ( Botrytis cinerea) kan op veel planten voorkomen die groeien bij een zeer hoge luchtvochtigheid en vrij lage 

temperatuur. 

Nadenkend over deze plant kwam ik tot de conclusie dat de plant reeds in de ziekenboeg hing. Ze groeide slecht, maakte 

weinig blad en bloei en de wortelkluit bleef kletsnat. Het was dus al een zwakke plant. De vochtopname was slecht en 

omdat ze ook nog op een ongunstige plaats hing kon de Grauwe schimmel zich goed ontwikkelen. 

 

  

T 

Botrytis cinerea, een zwakte 

schimmel. 
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Zo eet men........ 
Planten, of het nu bomen zijn, struiken, vaste planten enz. 

moeten er zelf voor zorgen dat de soort blijft 

voortbestaan. Dat gebeurt door het maken van bloemen, 

gevolgd door vruchten. Veel van deze vruchten zijn niet 

geschikt voor menselijke consumptie, maar er zijn er ook 

vele wel geschikt. Door de eeuwen heen hebben we 

geleerd hoe we die vruchten kunnen eten. Iedereen weet 

hoe hij een aardbei, een appel, een peer, een perzik enz. 

kan verorberen. Het betreft hier dus vruchten die in 

Europa geteeld worden. Maar hoe zit dat met vruchten 

die uit subtropische en/of tropische streken komen?   

Ficus carica 
Heel vaak staan we er vreemd en zelfs afwijzend 

tegenover. Een mooi voorbeeld vormen de vruchten van 

de vijg in mijn tuin. Diverse bezoekers vroegen of de 

vijgen eetbaar waren en mijn antwoord was steevast: 

"Ja." De tweede vraag was: "Hoe moeten de vruchten 

gegeten worden." Aanvankelijk was mijn antwoord: "Dat 

weet ik niet." Dat de vruchten eetbaar zouden zijn had ik 

al meerdere keren gelezen, maar ik had er nog nooit 

eentje geproefd. Dat werd anders toen mijn kleindochter 

Syenna de vraag stelde en 

ik weer het antwoord "Ja" 

gaf. Kinderen zijn dan 

onbevangen en ze 

reageerde meteen: "Opa 

pluk er eens eentje af. Ik 

wil ze eens proeven." Ik 

plukte een rijpe vrucht, 

gaf die aan haar en zonder te aarzelen beet ze erin. De 

buitenkant was donker violet van kleur, het vruchtvlees 

was donker roze en in het vruchtvlees zaten kleine pitten. 

Ze vond ze nog lekker ook. Natuurlijk kon ik niet 

achterblijven en moest ik ook proeven, maar mij kon de 

smaak niet bekoren. 

Herkomst: 

 De vijg (Ficus carica) wordt tot de steenvruchten 

gerekend, alhoewel er geen steen in zit. Ze stamt uit het 

zuidwesten van Azië, maar wordt tegenwoordig veel 

geplant in het Middellandse Zeegebied.  

Voedingswaarde: 

 Doordat de vruchten rijpen in de zon bevatten ze 

veel vitaminen A en B, maar tevens de mineralen kalium, 

magnesium, fosfor en ijzer. 

Zo eet men vijgen: 

Vijgen kan men, net zoals een peer,  vers van de boom 

eten, maar men kan ze ook laten drogen. Een peer eet 

men vaak met schil, dat kan met een vijg ook. Wil men 

de schil niet opeten, dan kan men de vrucht ook in parten 

snijden en met een lepeltje uitlepelen. 

 

Arbutus unedo. 
Een ander mooi voorbeeld met onbekende vruchten  is de 

aardbeiboom. (Arbutus unedo). De boom dankt zijn 

Nederlandse naam aan de aardbeiachtige vruchten die in 

het najaar verschijnen. Ook van deze vruchten wordt 

gezegd dat ze eetbaar zijn, maar wie kent ze?. Ze komen 

maar zelden in onze Nederlandse tuinen voor en ze rijpen 

alleen nog maar wanneer er een mooi najaar is. Maar 

goed, ik had veel vruchten aan de boom en mijn 

kleindochter kwam weer met dezelfde vraag: "Opa zijn 

die vruchten eetbaar?" Mijn antwoord was: "Ja," want dat 

wist ik uit de boeken. " Mag ik er eentje proeven?" Dat 

mocht en hoewel in de boeken staat dat ze niet lekker zijn 

vond zij ze wel lekker. Ik kon niet achterblijven en moest 

ook proeven, maar ik vond ze niet lekker. Ze hadden voor 

mij geen smaak  en ik vond ze melig en een beetje bitter. 

Herkomst: 

 Arbutus unedo is een struik die het hele jaar 

groen is en zijn herkomstgebied heeft in de streken rond 

de Middellandse Zee. De plant behoort tot de 

heideachtigen en dat komt door de vorm van de bloemen. 

Ze verschijnen  tussen oktober en april en de witte 

klokjes hangen, evenals bij de heideachtigen, in trosjes 

naar beneden.  Dat betekent dat de plant in die periode 

zowel vruchten als bloemen draagt.   

Uitgeplant in de volle grond 

kan de plant - 10° vorst 

verdragen op een beschutte 

plaats. Daar kan arbutus unedo 

wel tien meter hoog worden. 

In een kuip wordt de hoogte 

beduidend minder. Om 

bevriezing te voorkomen kan 

men de aardbeiboom tijdens 

een strenge vorstperiode in een vorstvrije ruimte plaatsen. 

Voedingswaarde: 

De vruchten bevatten veel suiker en daardoor zijn ze 

geschikt voor het maken van likeuren en gelei. De vogels 

in de tuin ontdekken  de vruchten al vrij snel, want na een 

paar dagen zijn de zoet-zurig smakende rijpe vruchten 

verdwenen. Dat vindt mijn kleindochter niet zo leuk. 

Zo eet men de vruchten van de aardbeiboom: 

 Mijn kleindochter at ze fris van de boom, maar 

men kan er ook gelei van maken. Het is zelfs mogelijk er 

likeur of wijn van te maken, maar daarvoor is de 

opbrengst van mijn aardbeiboom onvoldoende. 

 

Punica granatum 

Bij een bezoek aan een tuinbouwvakbeurs ontdekte ik op 

een schap bij een van de standhouders mij onbekende 

vruchten. Ze waren ongeveer 9 centimeter in doorsnee, 

waren rood van kleur en leken op de vruchten van de 
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granaatappel.  Bij navraag bleken dat de vruchten te zijn 

van Punica granatum "Paeony Magic". Deze 

granaatappelsoort heb ik in mijn tuin in een kuip staan, 

maar ik kende de vruchten niet. De bloemen en vruchten 

zijn vrij groot, zeker vergeleken met de vruchten van 

Punica granatum "Nana".  

Herkomst: 

De granaatappel is afkomstig uit Irak en ook deze plant 

wordt veel gekweekt in de landen rond de Middellandse 

Zee en in de subtropen.  

De struik wordt daar 

zo'n vijf meter hoog, 

maar omdat de plant in 

onze streken in een kuip 

gehouden wordt blijft ze 

meestal vrij klein. De 

plant hoeft in het najaar 

niet als eerste naar binnen, want ze kan gemakkelijk twee 

graden vorst verdragen. Bij kuipplantenliefhebbers is 

Punica granatum "Nana" bekend, maar deze levert in het 

najaar zeer kleine vruchten, die meestal niet rijp worden 

vanwege de klimatologische omstandigheden.  

Voedingswaarde: 

Granaatappels kunnen alleen maar rijp worden wanneer 

ze voldoende zon hebben. De vruchten bevatten veel 

vitaminen en veel  anti-oxidanten. Dat zijn stoffen die het 

lichaam beschermen tegen agressieve 

ziektenveroorzakers.  

Zo eet men granaatappels: 

De schil van een appel is eetbaar, maar de leerachtige, 

scharlakenrode schil van een granaatappel kan men niet 

eten. De vrucht moet men met een scherp mes in kleinere 

stukken snijden en dan kan men het binnenste met een 

lepel uitlepelen. Men eet het bleekrode vruchtvlees, maar 

ook de zaden die erin zitten. 

Ook kan men het sap uit het vruchtvlees en de zaden 

persen met een citruspers. Echte liefhebbers leggen de 

zaden op een harde ondergrond en drukken ze kapot. Het 

sap wordt daarna opgezogen met een rietje. 

Granaatappelsap is in veel winkels te koop, maar men 

kan het ook zelf maken. 

 

Mandarijn. 
Een gepeld mandarijntje (Citrus reticulata) heeft meestal 

een heerlijke smaak, maar bij een mandarijn als kuipplant 

gehouden kan dat anders zijn. Bewijs hiervoor werd 

geleverd door een peuter die op mijn tuinpad door de tuin 

liep. Langs dat tuinpad stonden de citrusplanten en 

vooraan stond een mandarijn met mooie oranje vruchten. 

Zonder dat ik of de ouders er erg in hadden  beet de 

dreumes in de aan de struik hangende mandarijn, maar 

het gezicht sprak boekdelen. Deze mandarijn heeft  

duidelijk een afwijkende smaak, hetgeen veroorzaakt 

wordt door een gebrek aan zon tijdens het groei- en 

rijpingsproces. Een mandarijn is normaal zoet en sappig, 

maar van deze mandarijn was het vruchtvlees stug en vrij 

zuur. 

Herkomst: 

De mandarijn is een citrusvrucht en is afkomstig uit 

China, maar wordt ook geteeld in Spanje en Marokko. In 

China was ze de vrucht van de rijken en veel 

staatsambtenaren werden de Mandarijnen genoemd. 

Mandarijns is zelfs een taal in China. 

  
 

Van zo'n rijke dracht als op de foto kunnen we in onze 

streken slechts dromen. Ook deze vrucht groeit in het 

Middellandse Zeegebied waar ze veel zon kan tanken. In 

onze streken kan men de mandarijn alleen maar houden 

als kuipplant en als de vruchten al rijpen, dan zal de 

smaak bij lange na niet die van zongerijpte mandarijnen 

benaderen. 

Voedingswaarde: 

Mandarijnen bevatten veel vitamine C en de aanwezige 

vezels zijn belangrijk voor een goed 

spijsverteringsproces. Iets heel anders is het gebruik van 

olie geperst uit de schil van de mandarijn. Deze 

etherische oliën hebben volgens de gebruikers een 

positieve werking op het menselijk lichaam. 

Zo eet men mandarijnen:  

Mandarijnen kan men op 

verschillende manieren 

eten. De meest 

gebruikelijke is ze te 

schillen en dan in partjes 

op te eten, maar er zijn 

meerdere toepassingen 

mogelijk. Men kan er samen met andere vruchten een 

vruchtensalade van maken of in kleine stukjes snijden en 

in vanille vla mengen. (heerlijk.....) of de partjes 

dompelen in gesmolten chocola (je likt er je vingers bij 

af....) of de partjes op de vlaai leggen en smullen of.... er 

zijn nog meer mogelijkheden. Laat uw fantasie aan het 

werk gaan. 

Zo groeit de mandarijn in een 

botanische tuin in Californië. 
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Solanum muricatum "Pepino 

Gold" 
Vruchten die in mijn tuin ieders aandacht trekken zijn de 

meloenperen. Zelf houd ik elk jaar twee struiken  

Solanum muricatum "Pepino Gold" als hangplanten in 

een 25 centimeter pot en 

wanneer de vruchten in 

het najaar rijp zijn vallen 

ze meteen op. De 

vruchten zijn eivormig en 

de  schil is crèmekleurig 

met violette strepen. In de 

zomer bloeien de planten 

met onopvallende, 

lichtblauw gekleurde bloemen, die qua vorm op de 

bloemen van de aardappel lijken. Deze plant is een 

duidelijk voorbeeld dat te veel bemesten geen vruchten 

oplevert. Vooral te veel stikstof is voor de vruchtvorming 

funest. De planten hebben het dan te goed en maken geen 

vruchten aan.  Een zonnige plaats en veel licht zijn 

belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst. Vele 

jaren achter elkaar had ik mooie vruchten, maar in 2014 

wilde het niet lukken. In het begin van het seizoen was 

het erg warm en waren de struiken aangetast door 

spintmijten en in juli was er zo weinig zon en zoveel 

water dat de struiken wel groeiden, maar geen vruchten 

zetten. 

Herkomst: 

 De plant is afkomstig 

uit het Andes-gebergte 

van Zuid-Amerika, maar 

het zijn de Nieuw-

Zeelandse veredelaars 

geweest die met de 

planten uit Zuid-

Amerika aan de gang 

zijn gegaan en een goed 

dragende soort gekweekt 

hebben. 

Voedingswaarde: Wanneer de vruchten rijp zijn is het 

vruchtvlees goudgeel van kleur en heeft een zoete smaak. 

De smaak is een mix van meloen en peer. Het vruchtvlees 

is sappig en bevat een hoog gehalte aan vitamine C en 

bovendien calcium en fosfor. 

Zo eet men een meloenpeer: 

Men kan de vrucht opensnijden en met een lepel 

uitlepelen. De schil wordt meestal niet gegeten. Ook kan 

men de vruchten in fruitsalades mengen of er met andere 

vruchten een smoothie van maken. ( Een smoothie is een 

mengeling van vruchten die in een blender fijn gemaakt 

worden. Men kan het sap dan drinken). Klein gesneden in 

yoghurt en vla geeft aan het dessert een heerlijke smaak. 

Passieflora. 
Een plant die eigenlijk elk jaar wel in mijn tuin voorkomt 

is de passiebloem. Uitgeplant in de volle grond zijn dat 

Passiflora Amethyst, Passieflora caurulea en Passiflora 

caerulea "Constance Elliot".  

De passiebloem is een klimplant die  in de zomer lange 

scheuten maakt met 

hechtranken. Met deze 

hechtranken houden de 

scheuten zich vast. 

Passieflora caerulea kan 

in onze streken de winter 

overleven, maar in een 

strenge winter kan ook 

het wortelgedeelte bevriezen. Passieflora caerulea kan de 

meeste kou verdragen, maar wanneer men er zeker van 

wil zijn dat de planten de winter overleven, dan moet 

men ze in een vorstvrije winterberging zetten. Flink 

inkorten bevordert de groei.  In de zomer staan 

passiebloemen graag in de zon. In de halfschaduw zal het 

aantal bloemen duidelijk minder zijn en dat geldt ook bij 

een overvloedige bemesting. Veel water en een keer per 

maand wat voeding is wat deze klimmer bevalt. 

Herkomst:  

De passiebloem is afkomstig uit Midden- en Zuid-

Amerika, alwaar de passiebloemen in de zestiende eeuw 

zijn ontdekt. Daar worden ook vruchten voor de handel 

gekweekt. Dat gebeurt ook in Azië, Afrika en Australië.  

Voedingswaarde: 

Passievruchten zijn zongerijpt en zitten vol vitaminen, 

mineralen, aminozuren en kalium. Het vruchtvlees van de 

tropische vrucht smaakt zoet en fris en de doorgesneden 

vrucht kan mee uitlepelen en de vezels zorgen voor een 

goede spijsvertering. 

Zo eet men de vruchten:  

Passiebloem caerulea 

levert bij ons  alleen 

oranje vruchten in een 

warme, zonnige zomer. 

Ze zijn eetbaar, maar niet 

lekker. 

De in eerder genoemde streken gekweekte vruchten kan 

men in verschillende producten verwerken. Smoothie 

samen met banaan, appel en citroen,  op ijs enz.  

     H. Stoffels 

  

Onze adverteerders maken het 

verschijnen van dit blad mede 

mogelijk.  Heeft u iets dat in 

hun straatje past, vraag dan 

eerst bij hen om informatie. 

De pitjes kan men mee opeten, 

maar voor sommige mensen is 

dat een probleem. 
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Gezellige avond 2014 

 

 

 

  

Al weer verschillende jaren 

achter elkaar komen we in 

november bij elkaar om op 

een ongedwongen manier 

elkaar te leren kennen en met 

elkaar de gebeurtenissen van 

het voorbije jaar door te 

nemen. Met de uitreiking van 

de prijzen voor de mooiste 

basket en de huldiging van de 

jubilaris wordt het jaar 2014 

op een gezellige manier 

afgesloten en wordt reeds 

vooruit gekeken naar het 

volgende jaar. Dit jaar kwam 

de gezellige noot tijdens deze 

avond van de damesgroep 

4Fun uit Schinveld. Zij 

zongen bekende en onbekende 

liedjes en droegen bij aan de 

gezellige sfeer. 

Het panel van: 

Wie, wat, waar ben 

ik? 

4Fun uit 

Schinveld. 

De onthulling 

van Jean: 

scheiding. 

In de rij voor 

een hapje. 

De maker van de 

mooiste 

hangingbasket. 

25 jaar lid 

van VFKL. 

Gezellig bij elkaar. 

25



Bloemschikken. 
Voor het eerst dit jaar werd onder leiding van Michel Veldman een bloemschikworkshop 

georganiseerd en wel op donderdag 11 december. Dit evenement sloeg aan want er 

meldden zich 25 deelnemers, zodat er al gauw een deelnemersstop ingelast werd. Het 

bloemschikken stond onder leiding van mevrouw Wijnands en als voorbeeld maakte zij 

nevenstaand bloemstuk. De deelnemers hoefden zich niet aan het voorbeeld te houden. Zij 

moesten zelf zorgen voor de bloemen. 

Verslag bloemschikworkshop. 
Om half zeven 's avonds heette bestuurslid Michel Veldman de aanwezige dames en de heer Abbink, die zijn echtgenote 

wegens ziekte verving, welkom op deze avond. 

  Iedereen had de benodigde materialen bij zich. Onder de leiding van Marlie Wijnands en haar assistente 

begonnen met de basistechniek. Deze bestond uit het bekleden van een styroporbol met laurierblad. Dit vergde even 

aandacht, maar toen ieder de techniek te pakken had werd het gezelliger. Een drankje werd erbij gedronken en na een 

kleine pauze ging iedereen weer aan de slag. Met veel plezier werden de bloemen, takken, hoptakken, clematistakken, 

hulst, mos enz. verwerkt. De twee workshopleidsters hadden zelf ook 

veel plezier in het begeleiden van de deelnemers. Beiden hadden niet 

verwacht dat er zoveel deelnemers zouden zijn en omdat het toch zo 

goed ging zei Marlie gekscherend: "Ik ga naar huis, want het loopt 

allemaal zo goed." 

 Vanaf 21.00 uur ging het ene na het andere bloemstuk de lucht 

in. De een 

had wat 

meer hulp 

nodig dan 

de ander, 

maar met 

hulp van 

de 

begeleidsters kwam het allemaal goed en ontstonden er 

vele mooie creaties. 

Om 21.30 uur werden de begeleidsters in de bloemetjes 

gezet en werden de laatste creaties afgewerkt en om 22.10 

uur toog iedereen tevreden huiswaarts. 

We bedanken Marlie en haar collega voor hetgeen we op 

deze avond mochten leren en tevens gaat er een woord van 

dank naar de beheerder en zijn moeder.  

 

Geopperd werd om met Pasen weer een bloemschikworkshop te houden met Marlie en haar collega.... 

 

Tekst: Marina Veldman.   Foto's: Peggy 

Concentratie. 

Een mooi resultaat. 
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