


 

Wat mankeert deze Tibouchina? 

De Tibouchina is afkomstig uit Zuid-Amerika en moet, 

zoals vele kuipplanten, overwinteren op een lichte, koele 

plaats, alwaar de plant heel weinig water krijgt. Voor de 

overwintering is een temperatuur tussen plus 5 en 10°C 

voldoende.  

Bovenstaande plant is te zeer vertroeteld. Zo te zien staat 

ze op een, naar ik meen, te warme kamer met een te lage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luchtvochtigheid. De bladeren verdrogen. Hoe het met de 

watergift is weet ik niet, maar al mocht de plant regelmatig 

water krijgen, dan helpt dat niet. Integendeel. Wanneer de 

bladeren verwelken is er geen verdamping en blijft de 

wortelkluit te nat met als gevolg dat er wortelrot ontstaat 

en de plant daardoor nog eerder sterft. 

Voor bovenstaande plant is nog redding mogelijk. Naar 

een plaats waar voldoende luchtvochtigheid is en de plant 

niet te veel water krijgt. 

Vroeg uitlopende fuchsia’s. 
Wat het jaargetijde betreft zitten we in de winter, maar 

daar is buiten nog weinig van te merken. Heel veel regen, 

geen lage temperaturen  en veel wind kenmerken deze 

winter. Een winter die qua temperatuur gerangschikt wordt 

bij de top tien van de warmste winters. Geen wonder dat  
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Beste lezer: 

Het grootste gedeelte van  de teksten in 

CultiVaria komt van mijn hand. De meeste 

onderwerpen zijn een gevolg van eigen 

ervaringen in mijn tuin, maar……na zoveel 

jaren raken mijn onderwerpen uitgeput en 

het kan dus voorkomen dat er herhalingen 

ontstaan. Mijn excuses daarvoor. 

Ik wil elke lezer vragen mij te helpen. Reik 

mij een onderwerp aan, mail ervaringen 

met betrekking tot het hebben en houden 

van planten door. Taalfouten maken mag. 

Daar kijk ik doorheen en ik zorg ervoor dat 

de teksten in CultiVaria normaal leesbaar 

zijn. Uw ervaringen zijn een leerschool voor 

anderen en zorgen ervoor dat de kennis 

wordt uitgebreid. 

 

 

    H. Stoffels 
Doen! 
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de fuchsia’s in onze kassen alweer vol zitten met uitlopers. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het eind januari. 

Van een van de leden kreeg ik enkele foto’s van  fuchsia’s 

die al extreem lange scheuten hebben, maar deze 

liefhebber moet ze laten overwinteren in een kelder. In de 

kelder zijn de temperaturen al aan de hoge kant en lopen 

de planten al snel uit. Wanneer ik naar de scheuten kijk zie  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik nog mooie, frisgroene scheuten en dat 

komt doordat in de kelder het licht brandt. 

Zou dat niet zo zijn dan waren de scheuten 

nog veel langer en bovendien geel van kleur. 
Wat kan deze liefhebber verder doen? 

De scheuten zijn geschikt om te stekken. Dat 

kan gebeuren in een stekbak bij een 

temperatuur van ongeveer 20°C. Natuurlijk 

moet er licht aanwezig zijn. Heeft de 

eigenaar geen zin om te stekken, dan moet er 

voorlopig niets gebeuren. De planten in 

leven houden, een beetje water geven en 

wachten tot eind maart. Dan kunnen de 

inmiddels lange, toch wat gerekte stekken 

heel ver teruggeknipt worden en moeten de 

planten weer opnieuw uitlopen. Hulp hierbij 

kan geboden worden door voeding, immers 

de planten hebben veel energie verspeeld. Voeding zou 

kunnen zijn een mengsel van beendermeel en DCM. 

De planten moeten daarna zo snel mogelijk naar buiten 

alwaar ze kunnen afharden en stevige scheuten kunnen 

vormen. Toch is het nog oppassen, want pas na de 

IJsheiligen is het vorstgevaar helemaal geweken. 

 

     H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supersport. 

De eerste klap is een daalder waard. 
Sinds de invoering van de Euro hebben we geen (rijks)daalder meer, maar de betekenis van de zegswijze blijft natuurlijk 

bestaan. Zo kan men in februari een eerste slag toebrengen aan de spintmijten. Zij zitten verstopt tussen de bast van wat 

oudere fuchsia’s en kuipplanten. De spintmijten overleven echter meestal als eieren. Door ze nu op een mooie 

februaridag te bestrijden met een middel dat zowel volwassen dieren als larven en eieren doodt, zorgt men ervoor dat er 

in de zomer niet snel een plaag uitbreekt. Een hulpmiddel is Promonal-R maar men moet alle delen van de planten goed 

raken. Natuurlijk kan men ook gebruik maken van roofmijten, maar dat moet in een ander jaargetijde gebeuren omdat de 

temperaturen nu te laag zijn. Op kamerplanten kan men de spintmijten bestrijden door de planten dagelijks nat te 

nevelen op zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren. 
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maand datum activiteit opmerking uitvoerders 

februari do      22 ledenvergadering (19:00)    Bestuur 

      agendapunten  Gespreksleider/voorzitter 

   -lezing Yvonne de Hoog fuchsia/pelargonium Hub Stoffels 

    -activiteitenplan 2018  Gespreksleider/voorzitter 

    -begroting 2018  Penningmeester 

          

maart za      10 bezoek aan kweker                                              v/d Velde Heerde activiteiten-commissie 

  

orchideeënkwekerij 

Molenhoek Bemmel activiteiten-commissie 

 do     29 Bloemschikken (Pasen)  Michel Veldman 

          

april do     19 Jaarvergadering 19:30  Bestuur 

    agenda  Gespreksleider 

    -jaarverslag  Annelies Hellenbrand 

    -fin jaarverslag  Jan Ramaekers 

    -bestuursverkiezing Nieuwe voorzitter Bestuur 

    -nieuwe voorzitter  Leden 

    -pauze koffie/vlaai  activiteiten-commissie 

   -plant voor het voetlicht  Hub Stoffels 

    -tombola  Bestuur 

          

mei do    ? info avond voor nieuwe leden behoefte peilen Bestuur 

          

juni zo      24 Busreis  activiteiten-commissie 

  Anfra Grashoek entree 3 euro  

  Piet en Nel Hanssen Grashoek   

          

juli do       5 Plantenveiling  Bestuur 

 za       7 Kuipplantenveiling Haelen  14:00-17:00 regio 3 

 do     12 Ledenvergadering 19:30  Bestuur 

   -agenda  Voorzitter 

    -plant voor het voetlicht  Hub Stoffels 

    -tombola  Bestuur 

 zo      22 open tuin leden   

          

augustus zo       5 oude ambachten Einighausen  Bestuur/Leden 

         

september zo       23 activiteit leden gezellig samen zijn Bestuur 

          

oktober do      18  Ledenvergadering 19:30   Bestuur 

     -agenda   Voorzitter 

      -grote clubactie   Annelies Hellenbrand 

      -contributie   Jan Ramaekers 

      -winterberging   Hub Stoffels 

    

  -gelegenheid tot snoeien van 

planten   Hub Stoffels 

   za     13  Snoeidemo  Intratuin  Bestuur 

         

 december do     20 Bloemschikken in kerstsfeer    Michel Veldman 

Concept activiteitenplan 2018 
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In december werden o.l.v. 

Vera Wilders weer mooie 

kerststukken gemaakt. Zij 

had, samen met Thei, alles 

keurig voorbereid en de 

deelnemers konden aan de 

slag. 

De deelnemers waren enthousiast, 

hetgeen te zien is aan de manier 

waarop er gewerkt wordt. Het was een 

gezellige, sfeervolle avond en de 

resultaten mochten er zijn, getuige de 

foto’s op deze pagina. Bloemschikken 

staat ook weer op de agenda voor 2018 

en wel voor Pasen en Kerst. 

De toezichthouders…. 

 

 

In een goede 

sfeer werken 

aan de 

kerstsfeer. 
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De meikever en uw gras! 
n mijn jonge jeugdjaren, al weer meer dan zestig jaar 

geleden,  was de meikever groot in aantal. Tevens was 

hij door zijn grote aantallen berucht. Niet de kever 

zelf, al kon hij ook bomen kaal vreten,  maar zijn 

nakomelingen. 

Als afscheiding van het perceel van mijn ouders met de 

openbare weg stond een beukenhaag en laat die nu geliefde 

bladeren voor de meikever vormen. Voor de beukenhaag 

stond een toen nog houten lantaarnpaal en wanneer we 

tegen de schemering nog buiten speelden hoorden we hoe 

de meikevers tegen het glas van de lamp vlogen en versuft 

op de grond vielen. Wij als kinderen zetten de beestjes in 

een sigarendoos en speelden met de ongevaarlijke kever. 

Toch vormden de kevers voor onze ouders een ander 

probleem. In de moestuin knaagden de nakomelingen aan 

de wortels van diverse groenten (aardappels en sla) met als 

gevolg dat de bladeren helemaal verwelkten.  

Tegenwoordig 

zijn er niet zoveel 

meikevers meer, 

maar toch is er op 

veel plaatsen nog 

hinder door de 

vraatzucht van de 

larven. 

Tegenwoordig worden vooral grasvelden aangetast en 

zelfs perfect onderhouden grasvelden van 

voetbalverenigingen kunnen niet aan de vraatzucht van de 

larven ontkomen. Het ging in 2017 zover dat er een 

voetbalwedstrijd moest worden afgelast vanwege de 

slechte staat van het veld veroorzaakt door de engerlingen, 

want zo worden de larven genoemd. 

 

Herkennen van de meikever. 

De meikever zelf is zo’n drie centimeter groot en het is een 

opvallend dier door zijn mooie, kastanjebruine 

dekschilden. Onder die dekschilden bevindt zich nog een 

paar vleugels. De kever vliegt dus met vier vleugels.  Het 

gehele lichaam is licht behaard en wanneer we de kevers 

vasthielden in onze handen gaf dat een kriebelend gevoel. 

Opvallend zijn ook de sprieten en de vorm van de poten. 

De kever heeft zijn naam te danken aan het tijdstip waarop 

hij zich laat zien. Na een lang verblijf onder de grond komt 

de kever vooral in mei als de temperaturen van de grond 

redelijk warm zijn tevoorschijn. 

 

Schade door de engerlingen. 

Na de paring leggen de 

vrouwtjes op ongeveer 

vijfentwintig centimeter 

diepte in de grond de 

eitjes. Het aantal is 

verschillend. Het 

kunnen er tien zijn, maar 

ook dertig. Dan gebeurt 

er iets wonderlijks met de vrouwtjes. Een aantal vrouwtjes 

sterft, maar een ander gedeelte gaat weer op zoek naar 

eiken en/of beukenblaadjes, vreet zich rond en kruipt 

ergens anders weer in de grond om eitjes af te zetten. De 

eitjes die uitkomen vormen het eerste stadium van de 

cyclus en om te groeien hebben ze uiteraard voedsel nodig. 

Dat voedsel bestaat uit wortels van planten. De schade 

door de engerlingen is vaak duidelijk te zien in grasvelden. 

Hele vlaktes met verdord graas. De aanwezigheid wordt 

vaak verraden door kraaien, spreeuwen en merels.  Zij 

wroeten met hun sterke snavel in het gras, trekken de 

graswortels los en het gras sterft. De ontwikkeling van 

larve tot 

volwassen 

kever neemt 

drie tot vier 

jaar in 

beslag. De 

laatste fase 

van die 

ontwikkeling vindt plaats op ongeveer een meter diepte in 

de grond. 

 

Bestrijden van de keverlarven. 

Engerlingen werden vroeger bestreden met chemische 

middelen, maar tegenwoordig gaat men op de biologische 

toer. De bestrijding in april/mei gebeurt nu door het 

inzetten van nematoden; kleine aaltjes die in de grond op 

zoek gaan naar voedsel en terecht komen bij de 

engerlingen. Zijn de aaltjes eenmaal in de engerling 

beland, dan scheiden ze een bacterie af waardoor de 

engerling gedood wordt. Tegelijkertijd ontstaat een 

nieuwe generatie nematoden en deze gaan op zoek naar 

engerlingen. Worden geen engerlingen meer gevonden 

dan sterven de nematoden. Nematoden zijn niet direct te 

koop in tuincentra; ze moeten besteld worden. Omdat de 

levenscyclus meerdere jaren beslaat kan het noodzakelijk 

zijn een behandeling met nematoden te herhalen. 

Een bestrijding van de kever 

kan ook door het plaatsen van 

vallen, de zogenaamde 

feromoonvalllen. In de val 

bevindt zich een lokstof, een 

stof die dezelfde geur geeft als 

de stof die de vrouwtjes 

afscheiden, waardoor de kever 

in de val kruipt en er niet meer uit komt. 

     H. stoffels. 

I 

Meikever. 

Feromoonval.

.. 

Onder een kwijnende graszode. 
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Auteur:  v.d. Brink 2008 NL    Bloei:   Rijk. 

Bloem:   Dubbel, hangend aan stevige neutrale steel. Bloeitijd:  Normaal. 

Bloembuis:  Kokervorm, lichtroze.    Groeiwijze: Opgaand. 

Kelkbladeren:  Half omhoog, symmetrisch vierzijdig, kleur buiten- en binnenkant licht roze. 

Kroonbladeren: Rozetvormige kroon, rond, normaal gebromd met gave rand. 

Helmdraad: Paars. Vier korte en vier lange meeldraden. Blad:  Ellipsvorm, top spits, rand licht getand. 

Helmknop:  Paars.      Knop: Tolvormig. Twee knoppen per bladoksel. 

Stuifmeel:  Grijs.      Kweekwijze: Struik voor koele plaats 

Stijl:   Paars.      Bijzonderheden: Beste kleur in gefilterd licht. 

Stempel: Crème, gelobd. 

 

 

Twell’s Klumpke. 
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Weet u het antwoord?               Mail dat dan naar info@vfkl.nl 

Een schip ligt gemeerd aan de pier. Aan de zijkant hangt een touwladder met een lengte van 330 cm. Tussen elke 

trede is 30 centimeter en de onderste trede raakt het water. Tijdens vloed stijgt het water met 15 centimeter per 

uur.  Hoe lang duurt het voordat de bovenste trede in het water verdwijnt? 
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Heel veel kuipplanten worden mooi gevonden omdat ze 

met onopvallende bloemen en die toch bijzonder mooi 

kunnen zijn. Kijk maar eens naar bovenstaande foto, 

genomen in een volkstuincomplex te Guttecoven.  De 

bananenplanten staan er fantastisch bij. De bladeren zijn 

nog gaaf. Ze hebben dat jaar niet geleden van de storm. 

Veel mensen kijken vreemd op als ze deze planten in de 

volle grond in dit volkstuincomplex zien staan. De Musa 

basjoo of vezelbaan is afkomstig uit China in de buurt van 

het Himalayagebergte en is gewend aan wat lagere 

temperaturen. Met enkele voorzorgsmaatregelen in de 

winter kan de plant in ons gematigd klimaat redelijk goed 

overwinteren. Deze soort wordt in het land van herkomst 

niet gekweekt vanwege zijn vruchten, maar vanwege zijn 

vezels. Er groeien hier wel banaantjes aan, maar deze 

worden niet rijp. Voor de tuin toch een mooi gezicht zo’n 

groep bananenplanten.  

Zachte winters overleven de planten op de 

“Guttecovense” manier, maar wanneer het hard gaat 

vriezen moet de plant degelijk ingepakt worden. De 

eerste nieuwe scheuten verschijnen vanaf april. Dan mag 

het pakmateriaal 

Volkstuintjes in Nederland 

omgeven door bananenplanten. 

In de winter dient het gedeelte boven de grond ter 

bescherming van de wortels. 
Vele kleine banaantjes die niet rijp worden. 
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verwijderd worden en als het toch nog gaat vriezen pakt 

men de jonge scheuten in in vliesdoek. 

Mooi in de tuin en zonder opvallende bloemen zijn enkele 

palmen. De meest bekende en de meest aangeplante is 

Traschycarpus fortunei afkomstig uit China, alwaar hij 

in de bergen groeit. In de Nederlandse tuin vindt men deze 

plant steeds meer en dan niet alleen als kuipplant, maar 

ook als palmboom in de volle grond. Belangrijk bij de 

aanschaf is te weten waar de palm vandaan komt. Planten 

die gekweekt zijn in de Pyreneën zijn reeds aan koude 

gewend en passen zich makkelijker aan. Ze hebben geen 

warm klimaat nodig om te groeien. Ze groeien ook in ons 

koele, vochtige klimaat en belangrijk daarbij is dat ze niet 

te diep geplant worden. Bovenstaande Trachycarpus 

fortunei staat in gewone potgrond in een toch wel vrij 

kleine bak. Belangrijk is een goede waterafvoer en een 

goede voeding. In dit geval wordt palmenvoeding gebruikt 

en consequent gegeven. Toch moet niet overdreven 

worden. 

De bladeren verschijnen bovenop de stam en verdroogde 

of kapotte bladeren kunnen zonder probleem verwijderd 

worden. Het aan de stam verwijderen van oude, 

verdroogde bladeren stimuleert de groei van de plant.  

Wil men de plant mooi houden dan zet men ze enigszins 

beschut. De bladeren lijden dan minder. 

Met het verschil volle grondplant en kuipplant moet men 

rekening houden. Planten in de volle grond hebben het 

makkelijker dan planten in een kuip. In de volle grond is 

een natuurlijke afwatering en er is bovendien meestal 

water beschikbaar. In een kuip is de plant afhankelijk van 

de liefhebber. Belangrijk is dat er een goede waterafvoer 

is.  Het liefst heeft de plant regenwater en dat kan het best 

gegeven worden als een regenbui, zodat zowel bladeren als 

wortelkluit van het water kunnen profiteren. 

Winterharde waaierpalm. 

Iedereen beweert dat deze palm winterhard is. Ja, een korte 

vorstperiode van -18°C kan de plant aan. (in de volle 

grond), maar in een kuip is dat anders. Wanneer het 

diverse dagen ’s nachts en overdag matig blijft vriezen 

moet de plant ingepakt worden en de als kuipplant 

gehouden Trachycarpus moet naar binnen of ook ingepakt 

worden. Dat geldt dan voor de kuip en voor het 

bovengrondse deel. De kuip inpakken in noppenfolie en de 

kroon in jute of vliesdoek. 

De titel van dit artikel 

is: “Mooi, maar geen 

bloemen.” Dat laatste is 

helemaal niet juist. Ook 

de palmboom 

Trachycarpus levert 

bloemen, maar deze bloemen zijn zo klein dat ze niet 

opvallend zijn. De bloemen verschijnen in trossen. Het 

bijzondere van deze palm is dat hij tweehuizig is. Dat wil 

zeggen dat een Trachycarpus of vrouwelijke of mannelijke 

bloemen heeft. Een mannelijke Trachycarpus kan dus 

nooit zaden dragen.  

 

Een andere palm die het goed in ons klimaat doet is 

Chamaerops humilis of Europese dwergpalm. 

Dit is een oorspronkelijk Europese palmensoort. Komt uit 

het zuiden van Spanje en is daar veel warmte en 

zonneschijn gewend. Het is een kleine palm met vezelige 

bladeren en op de bladstelen zitten scherpe stekels. Het is 

een prima kuipplant maar door de beperkte wortelkluit 

moet de plant regelmatig water krijgen, zeker wanneer ze 

in de volle zon staat. In de volle grond wortelt de plant erg 

diep. Ook deze kuipplant hoeft niet snel naar een 

winterberging, want ze overleeft vriestemperaturen van  

Een palmboom is eigenlijk 

een stam waarop de 

waaiervormige bladeren en 

bloemen staan. 

Een schitterende Trachycarpus fortunei in een kleine 

kuip. 

Deze Chamaerops humilis staat in een kuip. 
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-13°C. Mijn gekuipte Chamaerops humilis staat al 

gedurende vijf jaren zonder bescherming het hele jaar in 

de tuin. In het voorjaar strooi ik wat Culterra op de pot en 

wanneer ik water geef zakt wel wat voeding naar de 

wortels. 

Aan de plant verschijnen zijstammetjes. Met deze 

stammetjes zou men de plant kunnen vermeerderen. Met  

stekpoeder en warmte lukt dat. De zijstammetjes maken 

van de plant een bossig geheel. Om de plant mooi te 

houden worden de bruin gekleurde balderen verwijderd. 

 

Mooi, maar ook zonder bloemen is Cordyline australis, 

afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland,  een sierlijke 

plant met een tropische uitstraling. Cordylines behoren 

niet tot de palmen, maar tot de Dracaena’s. Bij 

verzamelaars van kuipplanten kom je deze oorspronkelijk 

uit Nieuw-Zeeland afkomstige plant vaak tegen.  

In mijn tuin staan ze als kuipplanten in een platte schaal en 

daarin staan ze al jaren. Ze zijn nog zeer mooi en zeker in 

de zomer met ouderwetse sedum als onderbeplanting. In 

de zomer is, vanwege de geringe potinhoud, regelmatig 

water geven noodzakelijk. De wortelkluit mag niet 

kletsnat blijven. Ze zijn geplant in gewone potgrond en 

doordat er in de potten veel drainage gaten zitten doen ze 

het uitstekend, ook in natte periodes. 

Na een aantal jaren zijn ze de platte schaal ontgroeid en 

moet ik ze verpotten. Grotere schalen zijn niet verkrijgbaar 

en daarom worden ze in een grote containerpot geplant.  

De Cordylines blijven lang buiten staan. Ze kunnen enkele 

graden vorst verdragen en mocht het meer gaan vriezen 

dan zet ik ze op een vorstvrije plaats binnen.  

Mijn Cordylines krijgen dezelfde voeding als de fuchsia’s 

en ze groeien prima. De concentratie van de voeding is 

gering, maar die krijgen ze bij elke keer dat ik water geef. 

Zowel de Cordylines als de sedums hebben geen last van 

ziektes. Heel af en toe kan er schade ontstaan door 

schimmels in een kroon die lang nat blijft. 

Mocht de stam te hoog worden of mocht de kroon lelijk 

geworden zijn, dan kan men de stam ergens afzagen. Op 

de plaats waar de plant afgezaagd is verschijnen nieuwe 

groeipunten, maar het kan ook zijn dat er vanuit de wortels 

nieuwe planten verschijnen.  

Regelmatig sterven er 

bladeren af onder de 

kroon. Deze bladeren 

kunnen verwijderd 

worden en uiteindelijk 

krijgt men een mooie 

cordyline op stam. 

Cordylines zijn er in 

enkele kleuren zoals 

bruin, groen, rozerood 

en de gemengde 

geelgroene kleur. 

 

Een andere subtropische boom met weinig opvallende 

bloemen en afkomstig uit het Middellandse Zeegebied is 

de olijfboom of Olea Europea. Bomen die al enkele jaren 

oud zijn kunnen in de volle grond onze winters overleven, 

maar…….. Het beste kan men de olijfboom houden als 

kuipplant. Wanneer de olijfboom nog jong is kan men hem 

gemakkelijk naar binnen halen tijdens een strenge 

vorstperiode, maar wanneer het een oude olijfboom betreft 

in een pot van een kubieke meter heeft men een probleem. 

In de winter houdt de plant zijn blad en kan lang buiten 

blijven staan. 

De meest geschikte standplaats is een plek in de volle zon. 

Hij groeit in bijna elke potgrond, maar deze moet, ook in 

de zomer, niet te nat gehouden worden. 

Ook de olijfboom kan bloeien, maar dat kan pas als de 

boom enkele jaren oud is. De bloemen verschijnen in de 

maanden mei en juni in een crèmewitte kleur, maar ze 

verschijnen pas wanneer de boom een koude periode 

doorgemaakt heeft. Voor het vormen van vruchten moet 

Cordyline australis is beeldbepalend in mijn tuin. 

Een afgezaagde Cordyline 

springt weer uit. 

Drie olijfbomen als drie Musketiers. 
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de boom minstens vijf jaar oud zijn en dan ook nog op de 

juiste manier gesnoeid zijn. Een tak die vruchten heeft 

gedragen zal dat het volgende jaar niet meer doen en 

daarom moet die tak ingesnoeid worden. Maar het is 

eigenlijk vergeefse moeite, want de vruchten worden in 

ons land niet rijp. Wat men met snoeien bereikt doet men 

dus alleen maar voor het oog.  De takken kan men in het 

voorjaar insnoeien om zodoende een dichtere kroon te 

laten vormen. De olijfboom is een makkelijke plant, ook 

wat voeding betreft. Men kan organische voeding geven, 

maar ook minerale voeding. Koemestkorrels of 

siertuinmest kan prima resultaten opleveren. 

De olijfboom kan men gemakkelijk stekken. Dat gebeurt 

het beste in de zomer en men gebruikt dan halfverhoute 

stekken.  

 

De volgende in deze serie is Fatsia japonica. 

(Vingerplant) 

Deze, altijd groene plant, is afkomstig uit Japan hetgeen 

reeds in de naam vermeld is. In Nederland wordt ze als 

kamerplant en als kuipplant gekweekt.  Als kamerplant 

houdt ze het niet lang uit. Het is een stevige groeier en in 

de woonkamer is de plant al gauw te groot. In de tuin 

begint dan het tweede leven. De plant heeft aan het einde 

van de lange stelen grote gevingerde bladeren, die er een 

beetje leerachtig uitzien.  

De plant stelt weinig eisen aan de grond, wanneer deze 

maar voldoende vochtig is. Regelmatig water geven met 

voeding zorgt ervoor dat de bladeren er mooi glanzend 

uitzien. Ze kan in de zomer op elke plaats in de tuin of op 

het terras staan, maar ze geeft de voorkeur aan een plaats 

in de halfschaduw. Afhankelijk van de staanplaats, in de 

volle grond of in een kuip, is de grootte. In de volle grond 

kan dat wel tot vier meter hoog zijn. Mocht ze te groot 

worden dan kan men ze op elke willekeurige plaats 

terugsnoeien. 

Fatsia japonica is winterhard tot ongeveer -10°C en op een 

beschutte plaats kan ze nog meer vorst verdragen. 

Ook Fatsia japonica vormt tegen de 

herfst bloemen, maar deze zijn ook 

klein. De bloemen lijken op de 

bloemen van de klimop. Geen 

wonder want de Fatsia is ontstaan 

uit een kruising met klimop. 

Evenals bij de klimop worden er 

vruchtjes gevormd, die wanneer ze 

rijp, zijn zwart van kleur zijn. 

Naast de gewone groene kleur 

bestaat er ook een mooie Fatsia japonica variegata. Het is 

toch een plant om van te genieten, want ik sleep ze overal 

naar waar maar plek is in de tuin en mocht ze te groot 

worden dan kan ik ze inkorten en na enige tijd loopt ze 

weer uit. De jonge scheuten kan men dan weer stekken en 

zo blijft men constant vernieuwen. 

De laatste in deze serie is een liguster soort. Het is 

Ligustrum japonicum “Rotundifolium”. Het is een 

altijd groene, traag groeiende plant die het prima doet in 

een pot of kuip. De plant draagt in juli/augustus trosjes met 

witte, geurende  bloemen, maar de echte sierwaarde zit 

toch in het mooie groene leerachtige enigszins gekrulde 

blad. Langs het pad naar de voordeur staan twee 

exemplaren. Ze staan er zomer en winter en ze worden een 

beetje verwaarloosd, want ze stellen weinig eisen. Door de 

trage groei blijven de planten compact en is snoeien 

overbodig. Alleen wanneer het matig tot streng vriest gaan 

de planten naar binnen. Dat is omdat ze in een pot staan, 

want in de volle grond zijn ze winterhard. 

 
het terras staan, maar ze geeft de voorkeur aan een plaats 

Deze Fatsia japonica beschermt zich tegen uitdroging 

door de bladeren slap te laten hangen. 

Bloementros van 

de Fatsia. 

Een bijna onverwoestbare Ligustrum japonicum 

“Rotundifolium” 
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Helleborusbladeren verwijderen. 
In de winter steken de knoppen  van de Helleborus 

orientalis en de vele cultivars hun neuzen boven de grond. 

In het verloop van de winter leveren ze veel bloemen. Toch 

heeft de Helleborus twee nadelen: de bloemen zitten 

verscholen tussen de 

bladeren en kijken 

allemaal naar de grond. 

Aan het eerste nadeel 

kan de tuinbezitter iets 

doen. Wanneer de 

bloemen er zijn kan 

men de bladeren 

verwijderen. Ze zijn 

niet meer nodig. Vóór 

de bloei dienden ze als 

bescherming 

van de plant 

en de 

knoppen, 

maar 

wanneer de 

plant bloeit 

kan men ze 

verwijderen. 

Dan ziet men 

in ieder geval 

van elke 

struik de 

mooie bos 

bloemen. 

Aan het naar 

de grond 

kijken kan 

men niets 

veranderen. 

Het verwijderen van de bladeren moet 

echter  

niet te vroeg gebeuren, immers de 

bladeren moeten zorgen voor de 

energie bij de knopvorming en 

nieuwe bladvorming. Is men te vroeg 

met verwijderen, dan wordt het aantal 

bloemen kleiner en ontwikkelen de 

nieuwe bladeren zich later. December 

is een goede tijd. 

Het is zeer sterk aan te raden de 

bladeren te verwijderen wanneer deze 

zwarte vlekken hebben. Ze zijn dan 

aangetast door een schimmel die zich 

snel verspreiden kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helleborussen kunnen worden 

geplant vanaf maart tot aan het 

einde van de herfst. Het mengen 

van organische mest onder de 

grond zorgt voor een rijke bloei. 

Bevriezen de planten in de winter? 

Helleborussen zijn winterhard, maar tijdens een 

vorstperiode schakelen ze hun verdamping uit door de 

bladeren slap te laten hangen. Ze trekken het vocht uit 

de bladeren, maar wanneer de vorstperiode voorbij is 

gaan de bladeren weer rechtop staan en bloeien ze 

verder. 
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Problemen met de Chinese roos. 
ijdens 

een van 

de 

bijeenkomsten 

van 2017 werden 

enkele planten 

van de Chinese 

roos verloot. 

Van nature heeft 

de struik lange, 

slappe takken, 

maar de verlote 

planten waren 

zeer compact. 

Het waren planten uit een kwekerij 

en daar worden ze behandeld met 

remstoffen. Als de remstoffen 

uitgewerkt zijn gaat de plant weer 

terug naar haar oorspronkelijke 

groeivorm en worden weer lange, 

slappe scheuten gevormd. Toch kan 

de bezitter met behulp van snoei en 

voeding tot een goed resultaat 

komen. 

In oktober/november begint de plant 

aan haar rustperiode. Ze geeft dan de 

voorkeur aan een temperatuur van 

ongeveer 12°C en prefereert weinig 

water en geen voeding. Omdat de 

plant haar bladeren blijft behouden 

en er dus ondanks de lage 

temperatuur toch verdamping 

plaatsvindt is af en toe water geven 

noodzakelijk.  

In het voorjaar zal de temperatuur in 

de verwarmde kas of tuinkamer  

weer regelmatig oplopen en heeft de 

plant weer meer behoefte aan water 

en voeding. Na controle van de 

wortelkluit kan al eind februari 

 

 

 beslist worden of de plant al dan niet verpot moet worden.  

Water geven aan een Hibiscus rosa-sinensis is erg moeilijk 

gezien de gevoeligheid van de wortels voor wortelrot. 

Mijn hibiscussen staan allemaal op een schotel en daarop 

geef ik water. Wanneer de schotels na twintig minuten niet 

leeg zijn gooi ik het water weg en controleer ik de 

vochtigheid van de wortelkluit. Deze moet eerst weer 

aandrogen voordat er opnieuw water wordt gegeven. 

Met de juiste manier van water geven, met de juiste 

voeding en met de juiste temperatuur zal de hibiscus in de 

zomer weer mooi bloeien.  

 

 H. Stoffels     

  

T 
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Het is groen. 

Absint    Draak    Paradijsslang    

Andijvie    Eikenbladroller  Peer   

Aventurijn    Granny Smith  Prei 

Berm     Gras    Reine-Claude 

Biljartlaken    Groene Bijeneter  Rhyoliet 

Bladluis    Groene Vleesvlieg  Riet 

Bomen    Haricots Verts  Rups 

Boomagaat    Hedera   Schildpadkever 

Broccoli    Hulk    Schimmel 

Camouflagepak   Jade    Skimmia 

Chrysopraas    Krokodil   Spar 

Cicade    Laurierkers   Staartvlekzalm 

Citroenvlinder    Lime    Tuin 

Conifeer    Maretak   Watermeloen 

Dipsy     Mike Wazowski 
 

I E G N A L S S Y D A R A P M H R A N S 

N
 

K I L O C C O R B W I T M A E D E P S 

A R E D E H S I O A K E L R T K K U G C 

S O R R U K D O T S I A I E M A R A R H 

I K P L I I M E W R U C N B L T H V E I 

U O K M P A R O L R O E N T A E Y E I L 

L D M S G M Z E I T Y E R O Z R O N N D 

D I Y A E A M E S B M A N E K A L T E P 

A L A L W M R V E O J N O V E M I U C A 

L T O E I K E N B L A D R O L L E R L D 

B E K H E R E E I V Y D N A V I T Y A K 

N I C R T O P B C I C A D E T M N N U E 

M S S S R R K C O N I F E E R E G D D V 

T P H G E A H T I M S Y N N A R G A E E 

U T L K A P E G A L F U O M A C J Y F R 

I C H R Y S O P R A A S Z S T N I S B A 

N Y D N G R O E N E V L E E S V L I E G 

Probeer bovenstaande woorden in de tabel door te strepen. De 

overgebleven letters vormen een uitdrukking.  

Oplossing: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze woordzoeker is een product van Denksport. 
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Doen planten ook aan seks? 

ensen doen het, dieren doen het en 

planten……?Het antwoord op deze vraag is 

niet zo moeilijk. Ja, planten doen ook aan seks, 

maar dan op een heel andere manier dan mensen en dieren. 

Ook bij planten moet een zaadcel bij een eicel komen om 

nakomelingen voort te brengen.  Dat bij elkaar komen van 

zaadcel en eicel noemen we bestuiving.  

Planten zijn wat seks betreft veel vrijer dan mensen.  Kijk 

in de bloeitijd van de planten maar eens rond. Overal waar 

ze bloeien laten ze duidelijk hun mannelijke 

geslachtsorganen zien.  Het zijn echte streakers!  De ene 

bloem doet dat op een uitdagende wulpse manier, de 

andere doet het op een obscene manier en steekt de 

geslachtsorganen ver boven de bloembladeren uit. Het is 

alsof ze hun middelvinger op uitdagende manier laten zien. 

Bovendien strooien ze, geholpen door de wind, zonder 

schaamte de geslachtscellen           

( stuifmeelkorrels) in het 

rond. We zwemmen in 

een zee van 

geslachtscellen zonder dat 

we er zelf weet van 

hebben, behalve dan de 

mensen die last hebben 

van hooikoorts. 

Gelukkig voor de 

bloemen komen de stuifmeelkorrels niet alleen door de 

wind op de stampers. Ook wij mensen kunnen daarin actief 

zijn (veredelaars), maar ook vogels en insecten.  Voor de 

vogels en de insecten hebben de meeste bloemen een 

presentje. Ze mogen snoepen van het stuifmeel en/of van 

de zoete stof die ze herbergen, zij het soms met moeite. 

Niet alleen de mannelijke delen gedragen zich 

onbescheiden. De vrouwelijke geslachtsdelen doen niet 

onder voor de mannelijke. De stampers zijn vaak nog 

duidelijker aanwezig dan de stuifmeeldraden.  De 

vrouwelijke delen zijn niet vies van hun sekskeuze.  De 

nakomelingen kunnen verwekt worden door verre 

verwanten, door familie of zelfs door henzelf. 

De meeste planten zijn tweeslachtig, hetgeen betekent dat 

ze zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen 

hebben. Toch kunnen veel bloemen niet hun eigen 

nakomelingen verwekken. Een mechanisme in de bloem 

van een tweeslachtige plant zorgt ervoor dat het stuifmeel 

van de mannelijke metgezel niet door de stamper 

geaccepteerd wordt. Er is dus stuifmeel van een andere 

plant nodig. Dit noemt men  kruisbestuiving en geschiedt 

om inteelt en dus zwakkere nakomelingen te vermijden. 

Voor de voortplanting kunnen planten zich niet 

verplaatsen zoals mensen en dieren. Zeker planten hebben 

seksuele hulpmiddelen nodig. Het meest eenvoudige 

hulpmiddel is de wind. Die zorgt ervoor dat de mannelijke 

stuifmeelkorrels op de vrouwelijke delen komen. Veel 

planten gebruiken specifieke dieren als 

stuifmeelvervoerders. Deze seksuele hulpmiddelen 

worden door planten “gekocht” en ze bieden een beloning 

aan in de vorm van stuifmeel en nectar. Maar hoe kunnen 

insecten die verlokkingsmiddelen vinden? Planten hebben 

daarvoor hun eigen middelen. Veel bloemen prijzen hun 

beloning aan. Ze wijzen de insecten de weg. Dat kan 

gebeuren door opvallende kleuren, geur, formaat en vorm. 

Soms is echter de verhouding tussen bloem en bestuiver 

helemaal mis. Hommels hebben een voorliefde voor de 

bloempjes van het vergeet-me-nietje. Wanneer men dit 

schouwspel bekijkt kan men het lachen niet onderdrukken. 

De bloemsteeltjes van het vergeet-me-nietje buigen door 

tot op de grond onder het gewicht van de hommel. 

In het voorjaar zijn er maar weinig insecten. Daar moeten 

de bloemen het mee doen, maar daar hebben ze een 

oplossing voor. De meeste bloemen in het voorjaar zijn 

M 

Toch is het ook mogelijk de soort in stand te houden 

zonder seks. Sommige planten kunnen zichzelf 

klonen, hetgeen betekent dat de nakomeling een 

exacte kopie is van de moederplant. Veel kwekers 

klonen planten in laboratoria, maar door middel van 

afleggers, uitlopers of wortelstokken kunnen de 

planten dat zelf ook. 

Chinese roos. 

Een bij op 

zoek naar iets 

lekkers. 

 

Poederkwast. 
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geel, een felle opvallende kleur waardoor het geringe 

aantal insecten toch gelokt wordt.  

Geuren zijn ook belangrijk in de insectenwereld. Vooral 

voor planten die ’s avonds bloeien is geur belangrijk. De 

geur moeten we niet beoordelen naar menselijke 

maatstaven, immers stinken behoort ook tot de geur. De 

bloemen van de kamperfoelie ruiken heerlijk, maar de 

bloemen van de aronskelk verspreiden de geur van dode 

dieren en toch komen daar ook insecten op af. (aasvliegen) 

Onder de planten bevindt zich ook een aantal bedriegers.  

Hun bloemen lokken de insecten met aantrekkelijke 

middelen: kleuren en geuren, maar eenmaal bij de 

lekkernij aangekomen worden ze gedood of opgepeuzeld. 

De venusvliegenvanger is een mooi voorbeeld. 

Geen mens, geen dier, geen plant heeft het eeuwige leven. 

Middels seks moeten allen zorgen voor het nageslacht, 

maar wanneer de bevruchting geslaagd is en de 

nakomelingen (zaden) gevormd zijn volgt vroeg of laat het 

einde. 

H.Stoffels. 

  

Reuzenaronskelk. 

Venusvliegenvanger. 
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Hoe graag insecten de nectar van bloemen willen hebben 

laat deze serie foto’s zien. 

 

  

Deze wesp vindt de gebruikelijke 

doorgang naar de nectar niet, maar 

laat zich niet weerhouden dan 

maar een gaatje in de bloem te 

maken. Om  bij de nectar te komen 

moet ze zelf helemaal in de bloem 

kruipen. De wesp vindt haar kostje 

wel, maar de bloem heeft er geen 

voordeel bij. De wesp raakt de 

meeldraden niet. 

WALZ Mandoline. 

Sneeuw en hagel, regen en wind, daarvan is maart een vrind. 

Een droge maart en natte april, dat is naar de boeren hun wil. 
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Standplaats: 

Het liefst staan camellia’s in de halfschaduw. Ze 

houden in de winter en ook niet in de zomer van zon. 

Een plaats waar de schrale oostenwind de planten kan 

bereiken is ongeschikt, zeer zeker wanneer ook nog 

de zon bij de planten kan komen. Of ze nu in de volle 

grond staan of in een pot, als de wortelkluit bevroren 

is laten ze de knoppen vallen. 

Ondanks haar tropisch uiterlijk is deze plant niet 

geschikt om tegen een muur op het zuiden te planten 

of neer te zetten in een kuip. 

 

Grond: 

Universele potgrond is geschikt, lichtzure grond is 

beter. Camellia’s houden niet van kalk. In neutrale 

potgrond doen ze het goed. Universele potgrond 

gemengd met wat zure bosgrond of verteerde bladeren 

of grond van onder een dennenboom geeft een 

uitstekend substraat. Een zak rododendrongrond door 

de universele potgrond gemengd kan ook een goed 

substraat geven. De grond is vruchtbaarder te maken 

door het laten liggen van de afgevallen bloemen en 

bladeren.  

Opgepot: 

Alle camelliasoorten kunnen in een pot/kuip 

gehouden worden. Van december tot en met maart 

sieren ze de open plekken in mijn tuin om in 

april/mei, wanneer de warmte minnende kuipplanten 

weer naar buiten komen, weer naar de achtergrond te 

verdwijnen. Zet ze na aanschaf in een grotere pot 

zodat de wortelkluit zich kan ontwikkelen. Hoe meer 

wortels, hoe meer de voedselopname is. Camellia’s 

staan graag in vochtige grond, maar de wortels 

hebben een hekel aan stilstaand water. 

Water geven: 

Gedurende het hele jaar hebben de planten behoefte 

aan water. Regenwater heeft duidelijk de voorkeur 

boven leidingwater.  Het op de juiste manier water 

geven is belangrijk. Knopval kan het gevolg zijn van te 

veel of te weinig water. Een goede drainage is 

belangrijk, want in een kletsnatte grond kunnen zich 

schimmelziektes ontwikkelen. Camellia’s in de volle 

grond kunnen niet te veel water krijgen, omdat daar een 

natuurlijke drainage is. Regenwater is te prefereren 

boven leidingwater. 

Tips voor het hebben en houden van Camellia’s. 
Door het raam van de badkamer kijk ik elke morgen naar buiten en zie daar de koningin van de winter in volle 

glorie. Op dat moment denk ik: “Waar is Koning Winter?” Het is 1 januari 2018. De temperatuur ligt rond de 9°C, 

het is donker en het regent. Voor de liefhebbers van Camellia’s enkele tips. Het is gemakkelijk ze te kopen, maar het 

is de bedoeling ze fit te houden en ervan te genieten. 
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Voeding: 

Aan de bladeren van de planten is vaak te zien of ze 

gebrek aan voedsel hebben gehad. Veel gele bladeren 

betekent chlorose en is op te heffen door het geven van  

een stikstofrijke voeding zoals bloedmeel of 

hoornspaanders. Strooi de voeding op de wortelkluit, 

maar werk ze niet in de grond met een scherp 

voorwerp. Verdeel de organische voeding met de 

handen. Camellia’s wortelen oppervlakkig en 

beschadiging van de wortels kan leiden tot wortelrot. 

Schoffel dus ook niet onder de camellia’s die in de 

volle grond staan. Mest niet meer als de bloemknoppen 

gevormd zijn. 

Snoeien: 

Camellia’,s zijn in het algemeen goede groeiers, maar 

snoeien is alleen noodzakelijk wanneer de vorm niet 

mooi meer is of wanneer de plant ergens hindert. De 

beste tijd om te snoeien is na de bloeiperiode. Na de 

bloeiperiode volgt de groeiperiode en voor die 

groeiperiode kan men de vorm bepalen middels snoei. 

Flink snoeien mag, de planten herstellen prima. Aan 

de nieuwe scheuten ontwikkelen zich later weer de 

knoppen. In principe is snoeien niet nodig want van 

nature vormen ze mooie struiken. 

Daar de planten goed snoei verdragen is het ook 

mogelijk er een kroonboom van te maken. 

Camellia’s zijn afkomstig uit het verre oosten en er bestaan zo’n 80 soorten met bloemen die kleuren hebben van 

wit en crème tot paars en rood.  

Uitgebloeide bloemen: 

  Uit esthetisch oogpunt kan men de uitgebloeide, 

verwelkte  bloemen verwijderen, maar het is mooier 

wanneer er in de herfst “appeltjes” met zaden aan de 

struiken hangen. Omdat camellia’s goede groeiers zijn 

lijden ze niet  van het vormen van de zaden. De 

“appeltjes” zijn eerst groen en verkleuren naar 

roodbruin. Als ze rijp zijn springen ze open en vallen 

de zaden op de grond. Op die manier zaait de plant 

zichzelf uit. In mijn tuin staan enkele van die 

zaailingen en ik ben nieuwsgierig naar de kleur van de 

bloemen. Ik weet wel wie de moeder is, maar niet wie 

de vader is. 

Plaagdieren: 

In onze streken hebben camellia’s weinig last van 

schimmels. De meeste last hebben ze van parasieten als 

schildluis en wolluis. Schildluizen zijn die kleine 

bruine plaatjes die onder de bladeren langs de nerven 

vastgeplakt zitten. Wolluizen zijn die witte 

langwerpige diertjes die goed verpakt aan de onderkant 

van de bladeren zitten. Beide scheiden een zoete stof af 

en die valt op de  bladeren. Op deze stof  (honingdauw) 

ontwikkelt zich een schimmel (roetdauw) en die kleurt 

de bladeren zwart. Met een nat washandje is dat zwarte 

spul te verwijderen. De insecten zijn te verwijderen 

met “Schädlingsfrei Neem” 
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n een weiland ergens in de buurt van Lasel (Duitse Eifel) stond tussen het lage gras eenzaam en alleen een mooie 

op een krokus lijkende bloem. Enkele weken na het terugsnoeien van de fuchsia’s en de bladverliezende 

kuipplanten gaan we samen een week op vakantie in de Eifel. Tijdens een van die wandelingen zag ik de bloem 

staan zonder bladeren. Ik herkende ze meteen. Het was een herfsttijloos of met een geleerde naam Colchicum, in dit 

geval Colchicum autumnale. Evenals de krokus is de herfsttijloos een knolgewas, maar de bladeren en zaden van deze 

plant verschijnen pas in het voorjaar. In die tijd moet de bol weer reserve voedsel opslaan voor de bloei van de volgende 

herfst. Met een krokus heeft deze plant niets van doen, al lijkt de bloem veel op een krokusbloem. De krokus behoort tot 

de irisachtigen, terwijl de herfsttijloos tot de lelieachtigen wordt gerekend. Wanneer men het verschil wil ontdekken moet 

men naar de meeldraden op zoek gaan. Bij de herfsttijloos vindt men zes meeldraden, terwijl de krokus er maar drie heeft.  

Al is de krokus de aankondiger van de lente, dat wil niet zeggen dat er in de herfst geen krokussen bloeien. Dat zijn dan 

de zogenaamde herfstkrokussen en wil men echt weten of het krokussen zijn, dan kan men de meeldraden tellen. 

In de herfst zijn de bolletjes in de tuincentra te koop, maar de bolletjes zijn niet zo mooi gevormd als die van de  

krokus. Dus laat ze niet liggen vanwege hun uiterlijk, want dat klopt helemaal niet met het bloeiresultaat. In de tuin kunnen 

de gekweekte planten een plaatsje vinden in de schaduw. Ze vermeerderen zich snel en in de herfst stelen ze de show 

omdat er nog maar weinig planten in bloei staan. Naast de Colchicum autumnale zijn er nog meerdere soorten te koop in 

andere kleuren. Het beste resultaat verkrijgt men wanneer men een groep bij elkaar plant. 

Na verloop van tijd kan het aantal bolletjes zo groot zijn dat ze elkaar, net zoals bij sneeuwklokjes, uit de grond duwen. 

Dan is het tijd de bollen uit elkaar te halen en evenals bij sneeuwklokjes kan dat het beste gebeuren in de bloeiperiode. 

Het beste kan het uit de grond halen met een riek of spitvork gebeuren en niet men een schop. Heeft men de groep uit de 

grond, dan kan men ze voorzichtig uit elkaar trekken en weer elders planten op een diepte van ongeveer vijftien centimeter 

en omdat de bollen snel in aantal toenemen plant men elke bol apart op ongeveer tien centimeter van elkaar. In de herfst 

is de tuin meestal leeg, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te genieten valt. Een mooie groep Colchicums zorgt 

ervoor dat het seizoen niet in mineur eindigt. 

Wist u dat de herfsttijloos een uitstekende droogbloeier in de huiskamer is? Colchicum autumnale is afkomstig uit Zuid-

Europa en Klein-Azië.      H. Stoffels   

 I 

De Krokus geeft de lente aan. 

De herfsttijloos geeft de herfst aan. 

21



 

  

Gulzig.  
In veel Europese landen leven veel soorten lieveheersbeestjes waarvan het zevenstippelig en tweestippelig 

lieveheersbeestje het meest voorkomen. De larven van de beestjes hebben een langwerpig grijsblauw lichaam met 

donkere plekken en oranje-gele verdikkingen. Aan de voorzijde hebben ze goed ontwikkelde zwarte poten. Ze 

voeden zich met bladluizen, schildluizen en spintmijten. De larven vreten meer insecten op dan de volwassen 

beestjes. Reden dus om zowel de volwassen dieren en de larven te beschermen, want een volwassen larve eet vele 

tientallen luizen per dag.  
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