


 
 

 

Het vermeerderen van fuchsia's. 

 Plantenliefhebbers die zich intensief met hun 

planten bezig houden zijn altijd weer geboeid door de 

vermeerdering van hun planten. Immers van de soorten 

die bevallen wil men altijd wel meerdere exemplaren 

hebben. Boeiend en spannend is het iedere keer weer om 

uit een klein plantje een grote plant te kweken. Elke keer 

weer is de vraag wat er uit die stek worden zal of wat is 

het uiteindelijke resultaat van de zaailing. met 

tevredenheid kijkt men naar het resultaat van een 

vermeerdering die gelukt is.  

 Plantenliefhebbers die willen beginnen met 

vermeerdering  kunnen de meeste ervaring opdoen met 

het vermeerderen van fuchsia's.  Fuchsia's zijn eenvoudig 

te vermeerderen en levert weinig problemen op. Wanneer 

men de basis van het vermeerderen bij fuchsia's geleerd 

heeft kan men veel van de geleerde technieken ook 

toepassen bij het vermeerderen van andere planten. 

 Fuchsia's kan men op vijf manieren vermeerderen 

en wel 

 uit zaad = generatieve vermeerdering. 

 uit stek = vegetatieve vermeerdering. 

 door afleggen. 

 door deling. 

 door enten. 

In het kader van het vermeerderen van fuchsia's 

bekijken we de mogelijkheden die er zijn door te zaaien. 

Iedere fuchsialiefhebber weet wel hoe de zaden van de 

fuchsia's verpakt zijn, immers elk jaar weer worden 

uitgebloeide bloemen en bessen verwijderd, zodat de 

energie die nodig is voor de vorming van bessen gebruikt 

wordt voor de verdere groei. Niet alle bessen zijn gelijk, 

niet gelijk qua kleur, maar ook niet gelijk qua vorm. De 

veredelaar laat bessen aan bepaalde planten rijpen en 

wanneer de bessen zacht en sappig en voldoende dik  

zijn  worden ze geoogst. De bessen worden in een vocht 

absorberend keukenpapier gelegd en het vruchtvlees 

wordt in het papier gedrukt. Na een goede behandeling 

blijven alleen de zaden over. Een andere manier is het 

met een vork tot moes drukken van de bessen  in een 

kopje of kommetje met water. Het vruchtvlees blijft 

boven drijven, terwijl de te gebruiken zaden naar de 

bodem zakken. Zaden die boven blijven drijven zijn niet 

levensvatbaar. De levensvatbare zaden die goed zijn 

worden gedroogd.  Fuchsiazaden verliezen snel hun 

kiemkracht en daarom heeft het meteen uitzaaien de 

meeste kans op succes. Het zaaien vraagt de nodige 

aandacht. De te gebruiken zaaibak moet zeer schoon zijn 

om het overdragen van ziekten te voorkomen. Als 

substraat gebruikt men een luchtige, goed doorlatende 

grond. Deze kan men zelf samenstellen, maar een goede 

zaai- en stekgrond is ook geschikt. Zelf samengestelde 

grond kan bestaan uit een deel gezeefde grond, een deel 

turf, een deel vermiculite en een deel scherpe zand, 

maar elke professionele veredelaar zal zo zijn eigen 

recept hebben. Voor de liefhebber, die af en toe eens 

iets wil proberen is een goed steksubstraat een goede 

keuze. Nadat het substraat in de zaaibak is gedaan wordt 

het nat gemaakt met een nevelspuit, dit om te 

voorkomen dat de grond bij het gebruik van een gieter 

te nat wordt. Bovenop het substraat worden de zaden 

gelegd en met behulp van een zeef met een zeer dun 
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laagje grond bedekt. De zaaibak wordt met een plastic 

hoes afgedekt en omdat fuchsiazaad een donker kiemer is 

wordt het geheel afgedekt met een plastic die geen licht 

doorlaat. Bij een temperatuur tussen 12 en 16°C  zullen 

na drie tot vier weken de eerste groenpuntjes te zien zijn 

en tot op dit moment bevat het substraat voldoende vocht. 

Wanneer de meeste, natuurlijk het liefst alle zaden, 

gekiemd zijn wordt de zaaibak gelucht.  Dat luchten 

gebeurt niet in een keer omdat de tere plantjes een 

plotselinge overgang niet aankunnen. Luchten bouwt men 

op.  Eerst een half uur en daarna elke dag iets langer 

totdat de hoes helemaal verwijderd kan worden. Op dat 

moment zijn de zaailingen gewend aan de droge 

buitenlucht. 

 Fuchsiazaad kiemt niet allemaal 

tegelijkertijd. Sommige zaden blijven lang liggen voordat 

ze kiemen, terwijl andere zaden snel  kiemen. In zo'n 

geval kan men de zaailingen die twee bladparen hebben 

voorzichtig met een pikeerstokje uit het substraat tillen en 

in kleine potjes planten. Daarna doet men de hoes weer 

over de bak en wacht men op de volgende `pikeerbare ` 

zaailingen. 

Jonge zaailingen zijn gevoelig voor allerlei 

ziekten. Botrytis en smeul richten vaak een grote ravage 

aan. Om de schade te beperken kan men de plantjes 

bespuiten met een schimmeldodend middel. Na het 

verspenen van de zaailingen worden ze behandeld zoals 

men ook gestekte planten behandelt en wanneer men dat 

goed doet ontwikkelen zich planten die in de volgende 

zomer hun prachtige bloemen laten zien. 

 

    H. Stoffels 

 

 

 

 

 

 

 

Het veredelen van fuchsia's. 

 Een artikel naar 

aanleiding van de lezing die 

Mario de Cooker hield voor 

de leden van de VFKL. Het 

artikel is geen verslag van 

zijn lezing, maar zijn lezing 

is wel de grondslag van dit 

(en volgende) artikelen, 

waarin wordt ingegaan op 

veel facetten van de 

veredeling. 

 

 Veredelen is waarschijnlijk de meest 

fascinerende manier om met fuchsia's om te gaan. De 

veredelaar probeert iets unieks te creëren iets dat 

niemand anders heeft, iets dat fuchsialiefhebbers willen 

hebben om aan hun collectie toe te voegen. Met deze 

omschrijving is tevens het verschil aangegeven tussen de 

twee groepen fuchsialiefhebbers: de ene groep wil 

veredelen, nieuwe fuchsia's creëren, de andere groep wil 

alleen maar genieten door fuchsia's te verzamelen. Wat 

beide groepen gemeen hebben is de liefde voor de plant, 

een heleboel geduld en ruimte om de planten goed te 

kunnen behandelen.   

Wie met veredeling wil 

beginnen zal zich eerst 

moeten verdiepen in het 

seksleven van de planten. 

wanneer men zich in dit 

gedeelte van de 

voortplanting verdiept komt 

men terecht in een 

fascinerende wereld, een 

wereld die de Oostenrijker 

Gregor Mendel beschreven 

heeft. De wetten van 

Mendel zijn echter alleen 

van toepassing op zuivere 

soorten. Bij de veredeling 

van fuchsia's  is men 

verwijderd van deze zuivere 

Hybride: 
 Een hybride is een nakomeling uit een 

kruising. Het resultaat van de eerste kruising is een 

F1 hybride. Wanneer men F1 hybriden  met elkaar 

kruist levert dat een F2 hybride op. 
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soorten, want men maakt gebruik van hybriden. dat zijn 

reeds gekweekte variaties. 

 Uitgangspunt van elke veredeling vormt de 

bloem en wil men met succes veredelen, dan zal men 

kennis moeten hebben van de bouw van de bloem. Nu 

bestaan er 

duizenden 

planten met 

bloemen, maar 

het grondprincipe 

is voor al die 

verschillende 

bloemvormen 

hetzelfde. Alle 

"huwelijksmakel

aars" moeten 

weten hoe een 

bloem 

functioneert en 

welke onderdelen belangrijk zijn voor een generatieve ( 

geslachtelijke) vermeerdering. 

 Aan de bloemstengel, die afhankelijk van de 

soort rood of groen is, zit het vruchtbeginsel dat via de 

bloemstengel van de nodige voedingsstoffen wordt 

voorzien. Het vruchtbeginsel is verdeeld in vier 

compartimenten en daarin bevinden zich de vrouwelijke 

eicellen. Aan het vruchtbeginsel zit de kelkbuis (tube) en 

vier  kelkbladeren (sepalen) Uit de kelkbladeren steken  

 

de kroonbladeren (petalen) Het aantal kroonbladeren is 

afhankelijk van de bloeiwijze. Bij een enkele bloem zijn 

er dat vier, bij een halfdubbele bloeiwijze zeven en bij 

een gevulde bloem zijn er dat meer. Alle kroonbladeren 

samen noemt men de rok. ( corolla)  Ver buiten de rok 

steekt de stempel met de stamper die tussen de 

bloemblaadjes doorloopt tot het vruchtbeginsel. Rondom 

de stempel bevinden zich de meeldraden met het 

stuifmeel. Doordat bij fuchsia's de sexorganen ver buiten 

de bloem staan is de bestuiving gemakkelijk en 

ongecompliceerd. 

 Door fuchsia's vroeg in het voorjaar op te starten 

heeft men al vroeg in het seizoen planten die stuifmeel 

leveren voor de bevruchting. De planten bloeien reeds 

eind mei. Men kan dan bepalen welke plant de 

moederplant en welke de vaderplant wordt. Stuifmeel van 

de vaderplant wordt op de stamper van de moederplant 

gebracht. Om te voorkomen dat er zelfbestuiving plaats 

vindt worden de meeldraden verwijderd en om bestuiving 

door de wind en insecten te voorkomen wordt de 

moederplant ingepakt. Wanneer men de moederplant wil 

bevruchten gaat men met de stuifmeelknoppen over de 

stamper totdat deze bedekt is met stuifmeel. De bevruchte 

bloem wordt dan ingepakt in een luchtdoorlatende stof en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan kan de natuur verder het werk doen. Is de 

bevruchting gelukt, dan ontstaan er vruchten waarin zich 

tussen het vruchtvlees de kleine zaadjes bevinden. Om te 

voorkomen dat de vrucht afvalt bevestigt men met een 

dunne draad de bloem aan de stengel. Wanneer men bij 

de eerste bevruchting A als moederplant en B als 

vaderplant heeft gebruikt, kan men ook B als 

moederplant en A als vaderplant gebruiken. Belangrijk is 

dat men aan elke bevruchte plant een etiket bevestigt met 

de gegevens van de bevruchting. Bijvoorbeeld "La 

Campanella" x "White Spider" 01-06-2013. Tevens is het 

om vergissingen te voorkomen belangrijk dat men het 

een en ander noteert.  Of de bevruchting geslaagd is zal 

spoedig blijken. Het kan gebeuren dat een vruchtbeginsel 

Helmknop 

Stijl 

Stempel 

Bloemsteel 

Vruchtbeginsel 

Bloembuis 

Kelkbladeren 

Kroonbladeren 

Helmdraad 

Helmknop 

Stijl 

Stempel 

Meeldraden 

Stamper 

stuifmeelkorrel 

Pollenbuis 

op weg naar de eicel 

eicel 

Gregor Mendel 
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wel een aanzet laat zien en dikker wordt, maar dat er toch 

geen bruikbare zaden gevormd worden. Dit kan gebeuren 

wanneer de plant steriel is of wanneer er geen match is 

tussen bestuiver en bevruchte bloem. Dit probleem kan 

men proberen te omzeilen door op stampers van andere 

bloemen stuifmeel aan te brengen en te kijken hoe andere 

vruchtbeginselen reageren. 

 Enige tijd na de bevruchting is de bloem 

uitgebloeid en zal afvallen. De gevormde vruchten moet 

men regelmatig controleren op bijvoorbeeld rotting en 

wanneer alles goed gaat heeft men vanaf augustus rijpe 

vruchten met daarin  zaden.  Voor een veredelaar die 

bewust twee cultivars kruist is de spanning groot. Nog 

niet wat betreft het eindresultaat, maar wat betreft het 

resultaat van de zaadvorming. Levert de vrucht wel zaad 

op en zo ja, hoeveel? Het kunnen veel zaden zijn, maar 

ook weinig en soms is men blij wanneer men met een 

vergrootglas drie tot vijf bruikbare zaadjes vindt. Zijn de 

gevormde zaden voldoende kiemkrachtig, zaait men 

meteen en verloopt alles zoals het lopen moet dan heeft 

men in juli in het jaar na de zaadoogst (augustus) de eerst 

zelf "gecreëerde" bloemen. Dit geluksmoment is maar 

zelden voor de veredelaar weggelegd.  De kans dat er ook 

bij een doelbewuste kruising iets nieuws ontstaat is zeer 

gering. Dat houdt in dat men vele zaailingen moet laten 

opgroeien om de waarschijnlijkheid van een goed 

resultaat te vergroten. 

 Veredelaars zijn meestal doorzetters.  Ze geven 

niet snel op ook al blijven de resultaten lang uit.  

Wanneer de zaailingen onder elkaar weer gebruist 

worden of met hun eigen stuifmeel bestoven worden kan 

de volgende generatie, de F2 hybriden, de verborgen 

erfelijke eigenschappen laten zien en met deze nu 

zichtbare erfelijke eigenschappen kan weer verder 

gekruist worden. 

 Een echte fuchsialiefhebber onder de veredelaars 

zal nauwkeurig selecteren en zwakke planten meteen uit 

de zaailingen verwijderen. Bovendien zal hij kieskeurig 

zijn wat betreft het eindresultaat en alleen die planten in 

omloop brengen die werkelijk iets nieuws toevoegen aan 

het grote aantal reeds bestaande fuchsia's . Niet kritische 

veredelaars brengen planten in omloop die of te veel op 

elkaar lijken, of te veel, lijken op reeds bestaande 

planten, of voor de fuchsiaverzamelaar te zwak zijn, of te 

ontvankelijk zijn voor plagen. Bij het selecteren van 

nieuwe planten ligt de grote verantwoordelijkheid bij de 

veredelaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet men weten wanneer 

men wil veredelen? 

 De elementaire kennis van de wetten van Mendel 

is een belangrijk vereiste. Bovendien moet men als 

veredelaar veel weten over de verschillende soorten, 

zodat men tijdens het kweken niet opnieuw het wiel 

uitvindt. Heeft men zich als veredelaar een doel gesteld, 

dan zoekt men twee ouders waarvan men denkt dat ze het 

gestelde doel het dichtst benaderen. Het nemen van twee 

totaal verschillende ouders waarin men niets terugvindt 

van wat men wil bereiken, is zinloos. 

 De soort die de vrucht moet voortbrengen is de 

moederplant en deze wordt bij de beschrijving het eerst 

genoemd. De plant die het stuifmeel levert wordt als 

tweede genoemd en zo ontstaat 

Rijpe meeldraden en nog onrijpe stempel van een 

geranium moet  voorkomen dat zelfbestuiving plaats 

vindt. 

H. Stoffels. 

Belangrijk bericht betreffende 

betalingen. 

Alle betalingen lopen voortaan 

maar over één rekening en wel 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

Alle andere rekeningnummers 

van Rabobank en Giro vervallen. 
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"Joy Patmore"   X   "Glitters" 

 

 

 

  Door ervaring leert 

men dat er soorten bestaan die 

goed hun dienst bewijzen als 

moederplant, terwijl andere 

soorten beter functioneren als 

vaderplant.  De eerste opgave is dus 

het zoeken naar een goede, rijkelijk vruchtdragende 

moederplant, ook wanneer ze niet doelbewust bestoven 

wordt. Voor de verzamelaar zijn planten die uit zichzelf 

de uitgebloeide bloemen en beginnende vruchtaanzetten 

laten vallen een rijkdom, maar voor de veredelaar zijn 

deze planten ongeschikt. 

 De ervaring van veredelaars heeft een aantal 

goede moederplanten opgeleverd en deze namen komen 

bij kruisingen vaak terug. Alice Hoffmann, La 

Campanella, Rose of Castille enz. Daartegenover staan 

natuurlijk ook een aantal planten die rijkelijk met hun 

stuifmeel strooien. Citation, Flying Cloud, Mrs. Rundle.  

Toch heeft een veredelaar, die speciale doelen nastreeft 

niets aan deze kennis. Hij zal speciale planten voor zijn 

specifieke doelen moeten uitzoeken. Hiervoor is 

soortenkennis enorm belangrijk. 

  Zeer dominante eigenschappen bij fuchsia's zijn 

de verervingen van rood en blauw, de vorming van kleine 

bloemen en de sterke groei. Pastelkleuren kan men pas 

kweken wanneer zij niet door andere, dominante 

eigenschappen overheerst worden. In het verleden 

ontstonden heel veel nieuwe soorten door toeval en dat is 

de reden waarom er van veel fuchsia's de ouders niet 

bekend zijn. In de beginperiode van de veredeling deed 

men maar wat, totdat men ontdekte dat het erfgoed van 

alle levende wezens in de chromosomen in de celkern is 

opgeslagen.  Een fuchsiasoort (de wilde vorm) heeft in 

principe twee chromosomengroepen met elk 11 

chromosomen. (dus 2 x 11 chromosomen is 22 

chromosomen) Zo'n plant noemt men diploïd en dat geeft 

men aan met 2n. een uitzondering vormen F. magellanica 

en F. lyciodes. Zij bezitten 4 groepen, dus 4 x 11 

chromosomen en deze planten noemt men tetraploïd. (4n) 

Alle andere soorten met meer dan twee 

chromosomengroepen noemt men polyploïd. Belangrijk 

voor de veredelaar is te weten dat fuchsia's met een 

oneven aantal chromosomengroepen in de regel steriel 

(onvruchtbaar) zijn. (Dat geldt ook voor andere planten) 

Een bevruchting leidt of tot geen zaden of tot niet 

levensvatbare zaden. De conclusie voor de veredelaar is 

dat alleen planten met een even aantal 

chromosomengroepen met elkaar gekruist kunnen 

worden. 

 De kruising van fuchsia's met oneven aantal 

chromosomengroepen kan tot steriele planten leiden. 

Wanneer men bijvoorbeeld F splendens (2n) met F 

magellanica kruist worden zaden gevormd die niet 

levensvatbaar zijn.  Uit deze zaden ontwikkelen zich 

dikwijls onvruchtbare, triploïde (3n) fuchsia's die niet 

geschikt zijn om verder mee te kruisen. Bij fuchsia's met 

even aantallen chromosomengroepen is de verdeling 

tussen mannelijk en vrouwelijk gelijk, zodat een normale 

ontwikkeling van de dochtercellen mogelijk is. Fuchsia's  

met oneven aantallen chromosomengroepen kunnen wel 

op andere manieren vermeerderd worden. (stekken, 

afleggen)  

 De wetenschap staat niet stil en de kennis over 

het veredelen van planten neemt toe, maar op dit moment 

voert dat te ver om erop in te gaan. 

 

    H. Stoffels. 

 

Bladluizen overwinteren. 
 De meeste bladluizen overwinteren als kleine, 

zwartglanzende, 0,5mm grote stippen. Deze stippen zijn 

de eitjes van de luizen. Zo overwinteren ze op de planten 

en wanneer de temperatuur stijgt komen uit de eitjes de 

larven die zich een weg zoeken naar 

de jonge scheuten van diverse 

planten. In het begin gaat die 

ontwikkeling nog langzaam en 

worden ze vaak over het hoofd 

gezien. Vaak vindt men op de 

bladeren van kuipplanten de jonge 

insecten. Dat kan omdat de 

kuipplanten in de winter beschut 

staan in de kas, maar wanneer de zon 

schijnt stijgt de temperatuur al snel 

en daardoor worden de eitjes van de 

luizen tot leven gewekt.  Wanneer 

men tijdig maatregelen neemt blijft 

Celia Smedley 

De ouders van Celia 

Smedley zijn Joy 

Patmore en Glitters. 

Luizen op 

fuchsiablad. 
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de schade beperkt, maar wanneer er en plaag ontstaat is 

dat duidelijk te zien aan de misvormde bladeren en 

knoppen.  

Hoe komt het dat bladluizen meteen in zo'n groot 

aantal aanwezig zijn ? 

 Bladluizen overwinteren als eitjes op  planten. 

ook al zijn de planten kaal, toch kinnen er eitjes op de 

planten aanwezig zijn. Ze zijn dan goed verstopt in de 

oneffenheden van de planten, zoals onder de schors. 

Wanneer het in het voorjaar warmer wordt worden uit die 

eitjes ongevleugelde stammoeders geboren en deze 

kunnen, zonder bevrucht te zijn levende luizen baren. 

Van deze levende luizen hebben er een aantal vleugels, 

terwijl andere geen vleugels hebben. De gevleugelde 

dieren vliegen al gauw door de omgeving en landen op de 

verse blaadjes van onze fuchsia's , geraniums en andere 

kuipplanten en daar gaat het baren van de jonge luizen 

door. Gevleugelde luizen trekken weer snel verder en 

vormen nieuwe kolonies. Dat gaat zo door tot het kouder 

wordt en dan worden er plotseling mannelijke luizen 

geboren en hun taak is het dan de laatste generatie 

vrouwtjes te bevruchten. Deze bevruchte eitjes 

overwinteren weer op beschutte plaatsen waar ze wachten 

tot het voorjaar en dan begint de hele cyclus weer 

opnieuw. Volwassen luizen doen niets anders dan eten en 

zich voortplanten en al gauw is er een hele kolonie 

ontstaan. 

 De schade wordt veroorzaakt doordat ze 

plantencellen in de bladeren leeg zuigen met als gevolgen 

dat de bladeren verkleuren en misvormen, glimmend en 

plakkerig worden en soms verwelken. 

 

    H. Stoffels. 

 

Schoolstraat 3   6343 CD    Klimmen   045-4051241 

 

De oplossing van de puzzel uit het aprilnummer is 

Heggenscharen. 

 Op verzoek van enkele puzzelaars zal ik 

proberen in de volgende uitgaven niet alleen de 

oplossing te vermelden, maar ook de woorden die 

tot de oplossing leiden. Hier volgen de woorden: 

1. voorjaarsbloeier =  forsythia 

2. hydrangea = hortensia 

3. palm =  washingtonia 

4. hedychium =  kransgember 

5. smaakt zoet =  suikerriet 

6. kegeldragers =  coniferen 

7. strelitzia =  paradijsvogelbloem 

8. mooi in de nacht =  nachtschone 

9. waterplant = waterhyacint 

10. subtropische plant met stekels = stekelpapaver 

11. boom voor palisanderhout = jacaranda 

12. klimplant met wit melksap =  mandeville 

13. mexicaanse klimplant met gele bloem = 

solandra 

 

 Natuurlijk is het oplossen van de puzzel 

niet makkelijk, maar met behulp van de gegeven 

cijfers, die voor dezelfde letters staan moet het 

mogelijk zijn de oplossing te vinden. Ik hoop 

steeds weer dat er enkele puzzelaars bijkomen die 

de oplossing melden. Heel eenvoudig via 

info@vfkl.nl. 
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Allamanda cathartica (Gouden trompet) 
 

 
 

Nederlandse naam:  Gouden trompet. 

Familie:  Maagdenpalmfamilie ( Apocynaceae) 

Herkomst:   Noordoosten van Zuid-Amerika. 

Standplaats:   Een beschutte, warme en zonnige plaats, maar niet in de hete middagzon. 

Bladeren:   Langwerpig en eivormig. Ze staan in een krans. 

Bloemen:   De gele, trechtervormige bloemen staan in de bladoksels bij elkaar. In de trechter staan vijf  

   meeldraden. De bloemen verbloeien snel, maar er komen steeds weer nieuwe. 

Bloeitijd:   Van mei tot november. 

Vruchten:   De bolvormige vruchten springen open wanneer ze rijp zijn. 

Vermeerdering:  Stekken, maar bij een bodemwarmte van 25°C. 

Groeiwijze:   Een klimmende plant, die pas gaat klimmen wanneer de remstoffen uitgewerkt zijn. 

Snoeien:   In het voorjaar indien nodig. Het witte melksap is giftig! 

Water geven:   Houdt van ontkalkt water en een frisse douche met regenwater. 

Voeding:   Vloeibare mest wekelijks in de zomer. 

Plagen:   Ontvankelijk voor witte vlieg, spint en wol- en schildluizen. 

Verpotten:   In het voorjaar net voordat de plant naar buiten kan (Mei) in voedzame grond. 

Overwintering:  Deze tropische plant kan alleen maar als kuipplant gehouden worden en moet in de winter op  

   een lichte plaats staan bij 18°C en een hoge luchtvochtigheid.  

 

  

 

 

Een moeilijk te houden kuipplant ( en dus een uitdaging) uit tropisch Amerika (Brazilië). Ik heb de plant diverse 

keren van beurzen meegebracht, maar het is me nog niet gelukt er een gezond de winter door te krijgen. Iedere keer 

hetzelfde liedje: bladval, veroorzaakt door gebrek aan licht en te lage temperatuur. Niet verwonderlijk, want deze 

plant groeit in vochtige, tropische streken. De beste overwinteringsplaats is de huiskamer wanneer men kan zorgen 

voor de nodige luchtvochtigheid en in de zomer kan ze het best in de kas staan. 8



Het kweken van vruchten en het 

zaaien van de zaden. 

 Reeds meer dan 25 jaar hangen en staan er in 

mijn tuin fuchsia's. Dat wat met een plant begon liep uit 

tot een verzameling van 770 soorten. In al die jaren 

bestond een van de activiteiten uit het verwijderen van de 

uitgebloeide bloemen, vruchtaanzetten en vruchten. 

Natuurlijk heb ik ook wel eens, wanneer ik een mooie 

vrucht vond gedacht: "Wat zou het resultaat zijn wanneer 

ik de zaden uit deze 

vrucht zou zaaien?" 

Toch heeft deze 

nieuwsgierigheid 

nooit tot het kweken 

van 

fuchsiazaailingen 

geleid.  

 

In al die jaren ben ik 

heel wat 

zaadvormen 

tegengekomen. 

Sommige zijn rond 

en klein, andere 

ellipsvormig en 

smal, weer andere zo 

groot als kersen. Wanneer de vruchten rijp zijn zijn ze 

zelfs verschillend van kleur; geelgroen, donkergroen, 

donkerrood, violet, zwart en nog veel meer 

kleurschakeringen. 

Hoe ziet een vrucht er van binnen uit? 

 Een rijpe vrucht is zacht en sappig. Bij het 

verwijderen van de vruchten komt het niet zelden voor 

dat het sap langs de handen stroomt. Voor de aardigheid 

heb ik weleens een vrucht open gesneden om te zien hoe 

ze er van binnen uitziet. Wanneer men de vrucht 

horizontaal opensnijdt ziet men vier kamers waarin de 

zaden zitten. bij een verticale doorsnede ziet men die 

kamers niet, maar ziet men wel 

de zaden.  In iedere kamer 

zitten zaden, maar het aantal 

zaden varieert per soort van 

heel weinig (4) tot heel veel. 

(wel 100) 

 

Hoe krijgt men die zaden uit het sappige vruchtvlees? 

 Hiervoor zijn verschillende manieren. Zelf heb ik 

het wel eens geprobeerd met sterk vochtopnemend 

keukenpapier. De vrucht werd in stukken gesneden en 

door met het papier over de vruchtdelen te wrijven 

werden het vruchtvlees en het vocht in het papier 

opgenomen en bleven de zaden achter. 

 Een andere manier is 

de geplukte vruchten in een 

kopje te doen en deze te 

pletten. Heeft men de 

vruchten geplet, dan vult men 

het kopje met water en zullen 

de vruchtbare zaden naar de 

bodem zinken, terwijl het vruchtvlees boven komt 

drijven. Met een fijne zeef wordt het vruchtvlees 

voorzichtig van het water geschept.  Vruchtbare zaden 

zijn rond en onvruchtbare zaden zijn vlak en met behulp 

van een vergrootglas kan 

men de zaden sorteren. 

Deze handeling is alleen 

nodig wanneer men om 

de een of andere reden 

(handel) zuiver zaadgoed 

wil hebben. 

Onvruchtbare zaden 

verwijderen is niet nodig 

want zij geven toch geen 

reactie. Nadat de zaden 

gescheiden zijn van het 

vruchtvlees worden ze op 

keukenpapier gedroogd 

en indien mogelijk direct 

gezaaid, want dan 

bezitten ze de meeste 

kiemkracht. Wie in augustus fuchsiazaden heeft, maar 

geen ruimte heeft deze dan te zaaien, kan de zaden 

bewaren tot het volgende voorjaar en dan pas zaaien. De 

gedroogde zaden kan men bewaren in een afgesloten 

potje, maar omdat fuchsiazaden snel hun kiemkracht 

verliezen moet men met zaaien niet langer wachten dan 

nodig is. 

Het zaaien. 

 De zaden worden gezaaid in zaai- en stekgrond 

en worden niet met aarde bedekt omdat fuchsiazaad 

lichtkiemend is. Het is aan te raden het zaaisel met een 

schimmelwerend middel te spuiten en daarna af te 

dekken met glas of plexiglas. Afdekken met plasticfolie 

is af te raden omdat de folie gemakkelijk doorzakt en op 

de zaai- en stekgrond gaat liggen. Bij een temperatuur 

van 18°C zullen de zaadjes kiemen en is het wachten op 

de eerste plantjes. De kiemduur kan erg verschillend zijn. 

Het kan zijn dat de eerste zaden al na veertien dagen of 

drie weken kiemen, terwijl men op de rest maanden moet 

wachten en in die wachttijd heeft men vaak de neiging de 

bak leeg te gooien. De zaailingen kunnen verspeend 

worden wanneer zich het eerste paar bladeren ontwikkeld 

heeft. Dit verspenen moet zorgvuldig gebeuren, zodat de 

tere wortels niet beschadigd worden. De jonge zaailingen 

worden voorlopig verder gekweekt op bodemwarmte en 

pas wanneer de eerste kleine pot ( doorsnede 5 cm ) goed 

Door fuchsia's omringd. 
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doorworteld is kunnen de planten in een koelere 

omgeving afgehard worden. In augustus uitgezaaide 

zaden bloeien in de nazomer van volgend jaar. 

De resultaten beoordelen. 

Na het zaaien hoeft men niet te wachten om de eerste 

zaailingen te zien. Na enkele weken steken de eerste 

zaailingen hun neus boven de grond. De vraag is echter 

of het zaaien en opkweken wel de moeite waard was. 

Slechts zelden leidt zaaien tot succes. Er zullen veel 

zaden ontkiemen, maar succes wordt niet bepaald door de 

kwantiteit. Succes betekent het kweken van een fuchsia 

die een toevoeging is aan het bestaande aantal. Dat geldt 

ook voor mijn toevalsvruchten in de tuin. Aan een 

moederplant is een vrucht ontstaan door de bevruchting 

met stuifmeel van een andere plant, maar welke? Wie is 

de vader? De bevruchting heeft plaats gevonden door of 

de wind, of een insect, of de liefhebber zelf. 

 Wanneer men met veredelen begint kan men het 

beste uitgaan van een doel en zich afvragen wat er door 

een gerichte veredeling een noemenswaardige 

verbetering oplevert. In het fuchsiabestand zijn nog vele 

verbeteringen mogelijk:  

 het kweken van triphylla's  die lagere 

temperaturen kunnen verdragen en daardoor 

beter de overwintering overleven. 

 het kweken van fuchsia's met gele 

bloembladeren. 

 oranjekleurige fuchsia's zijn wel mooi, maar het 

kweken van soorten die goed in de zon kunnen 

hangen zonder het ontstaan van brandplekken. 

 het kweken van soorten waarvan de bloemen niet 

zo snel lijden onder de regenval. 

 het kweken van witte gevuldbloemigen die wat 

meer zon kunnen verdragen. 

 het kweken van meer soorten die winterhard zijn. 

 zeer zeker zijn er nog meer wensen ten aanzien 

van de kwekersresultaten, maar elke veredelaar 

zal graag een fuchsia kweken met nieuwe 

eigenschappen.  

 

De plant op deze foto heeft niets 

te maken met fuchsia's, al zal de 

naam anders doen vermoeden. 

De Latijnse naam is Phygelius, 

maar de Nederlandse naam is 

Kaapse fuchsia. De Kaapse 

fuchsia behoort tot de familie 

van de Scrophulariacea. De 

fuchsia behoort tot de familie 

van de Onagraceae.  De Kaapse 

fuchsia is een vaste plant voor in 

de border, al zal ze ook goed 

gedijen in een pot. Zeker in een 

pot is de plant niet volledig winterhard, maar ook in de 

border zal ze moeite hebben een strenge winter te 

overleven. Nu terug naar de gele fuchsia. Al weer enkele 

jaren geleden werd deze Kaapse fuchsia in de Botanische 

Tuin aangeboden als de gele fuchsia. De verkoper was in 

een mum van tijd alle planten kwijt, maar de kopers 

kwamen er later achter dat ze een illusie rijker waren. 

 

   H. Stoffels. 

 

 Enkele resultaten van de 

veredeling door Mario de 

Cooker. 

 

 Een zeer mooie cultivar is Merel, een fuchsia met  

bijzondere kleuren en een bijzondere vorm. De 

bloembladeren blijven even aan elkaar zitten alvorens 

helemaal open te gaan. 

  De ouders van deze fuchsia zijn "Speciosa"x 

"Wilson's Pearls" Het is geen makkelijke fuchsia, want 

ieder jaar weer komt de plant slecht de winter door. Ook 

moet men heel wat moeite doen om een volle pot te 

kweken, zelfs wanneer men vier planten in een pot zet. 

Het bijzondere aan deze plant is de naam. De naam 

ontleent de plant aan een hond nl een terrier die 

eigendom was van familie de Cooker. 

 Van recentere datum is" Delicate Purple". (2004) 

Het is een halfhanger die als ouders "Delicate Blue"x 

"Wilson's Pearls" heeft. Dit is een gemakkelijke plant, die 

Merel 1993 
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uitbundig bloeit met diep paarse, enkele bloemen. 

Delicate Purple is makkelijk te overwinteren en dat is niet 

zo verwonderlijk, want de plant heeft in de afstamming 

Fuchsia magellanica "Alba" zitten. Fuchsia magellanica 

is winterhard en de cultivars die Fuchsia magelanica in 

hun voorouders hebben zitten zijn over het algemeen 

winterhard. 

 
 Zeer mooi is Remembering Clair (2008) De 

cultivar heeft in de afstamming o.a. F. inflata, F. 

juntasensis en F. magdalenae zitten. Het is een echte 

hanger, met lange, enkele, diep paarse/purperen bloemen.  

De plant verdraagt wel wat zon, maar prefereert toch een 

plaats in  de halfschaduw. menigeen die deze plant in een 

goede conditie ziet is er weg van, maar die goede conditie 

vraagt wel wat vaardigheid van de kweker. Is 

"Merel"vernoemd naar een hond van de familie de 

Cooker, deze cultivar dankt zijn naam aan een varkentje 

van de familie. 

 Op zekere dag werd ik benaderd door een 

fuchsialiefhebbber die triphylla's verzamelde,maar 

daarvoor moet hij bij Mario zijn.  Een zeer goede 

triphylla van Mario de Cooker is "Scarlet Jester" Deze 

triphylla is het resultaat uit een kruising van een triphylla 

hybride zaailing "Göttingen"x "Our Ted" met F. 

magellanica "alba" Scarlet Jester heeft de winterharde 

kwaliteiten van F. magellanica geërfd, maar heeft de 

triphyllavorm behouden. Ze bloeit uitbundig en houdt dit 

zonder moeite vol tot het einde van het seizoen. Volle 

zon gedurende de hele dag wordt uitstekend verdragen, 

zelfs bij temperaturen van meer dan 30°C, zonder dat de 

bloemen daar schade van ondervinden. "Scarlet Jester"is 

een zeer gemakkelijke fuchsia en wordt bij voorkeur 

opgekweekt als een breed groeiende, opgaande, vrij 

slappe struik. De plant doet het goed als halfhanger, maar 

het opkweken als kroonboompje zal op een teleurstelling 

uitlopen.  

 De beste resultaten worden verkregen als oudere 

plant, uitgaande van 5-10 stekken in een grote pot. De 

oudere plant moet in de loop van oktober tot 1 à 3 cm 

boven de aarde worden teruggesnoeid en vanaf dat 

moment in de kas met rust gelaten worden, zonder te 

toppen omdat de plant uitstekend zelfvertakkend is. Als u 

wilt toppen doe het dan uiterlijk half januari omdat 

anders de bloei erg laat begint. Vanaf eind juni is de 

struik dan overladen met honderden, zelfs duizenden 

scharlaken rode bloemen. Om dit te bereiken is wel enig 

geduld vereist: de jonge planten zijn weinig attractief en 

enkel een oudere plant zal na twee à drie jaar een 

optimaal resultaat geven. 

 Als "Scarlet Jester" wordt gebruikt als 

winterharde fuchsia zal ze alleen naar tevredenheid 

voldoen in een omgeving met vrij milde winters, met een 

vroege start van het groeiseizoen ( zoals b.v. in Ierland of 

in delen van Engeland het geval is ), omdat anders de 

bloei te laat begint. 

  

 De naam "Scarlet Jester"is ontleend aan de 

bijnaam van de beroemde Engelse snookerspeler Mark 

Selby: "The Jester from Leicester". 

 

     H. Stoffels. 

 

 

 

Delicate Purple 

Scarlet Jester 

Scarlet Jester 
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Voor het schrijven van de teksten over veredeling heb 

ik veel informatie opgezocht. Zeer veel kennis heb ik 

opgedaan door het lezen van de teksten van W. 

Burkhart en van Mario de Cooker. Van de laatste heb 

ik complete teksten overgenomen  uit een brief die hij 

schreef naar aanleiding van de lezing die hij gaf voor 

onze vereniging. 

 

 
 Mario bezocht ook onze show en was dik 

tevreden met wat hij daar zag. Hij vond het leuk een 

aantal eigen introducties tegen te komen, maar een 

mooie introductie van hem ging vergezeld van de 

verkeerde naam. Zijn cultivar "Delicate Purple"was 

vaak voorzien van de naam "Roesse Mensa" De 

laatste is echter een geheel andere fuchsia.  Deze 

plant heeft een rood-witte kleurstelling en lijkt 

helemaal niet op "Delicate Purple". Het is voor de 

fuchsialiefhebbers een goed idee de planten nog eens 

goed te bekijken en eventueel de namen aan te 

passen. Voor de duidelijkheid zijn beide planten nog 

een keer afgedrukt.  

Roesse Mensa 

Delicate Purple 

Belangrijk bericht betreffende 

betalingen. 

Alle betalingen lopen voortaan 

maar over één rekening en wel 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

Alle andere rekeningnummers 

van Rabobank en Giro vervallen. 
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 In de vroege ochtend van 30 april hebben we afscheid 

moeten nemen van Jo Ramaekers die vele jaren zeer 

betrokken was bij onze vereniging VFKL. Wij willen 

hem in onderstaand artikel gedenken. 

Jo Ramaekers 

Jo wie geit et vandaag? 

Jan de pien is momenteel te verdrage. 

Ich houp mer op betere tijde. 

 

Nooit klage euver zien ziekte 

Vechte tege beater wijte in 

Super helder van geest 

En nog altied in veur eine kwink slaag 

Bovenstaand: zo maar wat kreten die kenmerkend waren 

voor zijn laatste levensjaar. 

 Jo werd in 1990 lid van de toenmalige vereniging 

VFL. Hij maakte een plotselinge switch van grote 

bolchrysanten naar fuchsia's. Dit was het gevolg van een 

bezoek  aan de fuchsiashow in 1989 in Terwinselen. Hij 

werd zeer snel met het fuchsiavirus besmet en is daar 

nooit meer vanaf gekomen. Heel fanatiek verzamelde hij 

in de beginjaren allerlei soorten die hij her en der bij 

allerlei liefhebbers zag. Een stekbak met verwarming 

werd zelf gebouwd en de techniek van stekken had hij al 

vlug onder de knie. Hij bekwaamde zich al snel in de 

kennis over fuchsia's. Deze kennis deed hij met name op 

bijj Wiel Ramaekers uit Hulsberg en Frits Meessen uit 

Partij.  Jo was een heel precieze liefhebber die alles tot in 

de perfectie uitvoerde. Geen enkel onderdeel in de 

verzorging werd vergeten. Dat was ook duidelijk te zien 

aan de kwaliteit van zijn planten. Vele jaren hield hij elk 

jaar te samen met Gisela een open tuindag. Ze kregen 

altijd vele bezoekers vanuit de verre omtrek. Het gevolg 

was dat hij in het voorjaar vele stekken op verzoek van 

tuinbezoekers kweekte. Jo had inmiddels een geheel 

eigen collectie opgebouwd. Hij hield van compacte 

planten van allerlei kleur. 

 De kennis die Jo zich had  eigen gemaakt werd 

ook door het bestuur van VFL opgemerkt en Jo werd 

overgehaald om lid te worden van de Technische 

Commissie. Hiervan was hij lid van 1995 t/m 2006. In 

die periode was hij naast technisch adviseur tevens een 

van de kartrekkers bij de diverse Fuchsiashows in 

Terwinselen, Rolduc en bij Elly en Jan Schoonbroodt. 

 Een tweede hobby die Jo had waren de 

orchideeën. Zowel zijn serre als zijn tuinkamer waren 

rijkelijk voorzien van orchideeën. Ook over deze plant 

verzamelde hij veel kennis en paste dit toe op zijn 

planten. 

 Vanaf 2007 werd de gezondheid van Jo langzaam 

minder. De rugklachten beperkten hem sterk in de 

verzorging van alle planten, maar met de hulp van Gisela 

ging de verzorging gewoon door. De laatste twee jaar 

begon Jo steeds meer te sukkelen met zijn gezondheid en 

kwam steeds meer werk op de schouders van Gisela 

terecht. 

 Vanaf november 2012 werd duidelijk dat Jo niet 

meer genezen kon. Hij bleef ondanks alles optimistisch 

maar moest door Gisela dag en nacht verzorgd worden. 

Plotseling was alle kracht uit Jo weg en na enkele dagen 

overleed hij toch nog vrij onverwacht. 

 In Jo verliezen we een bijzonder lid die 

ontzettend veel tijd heeft gestoken in dienst van 

VFL/VFKL.  Hij was voor menig lid een vraagbaak en 

een leverancier van stekken. Ook was hij een trouw 

bezoeker van de ledenbijeenkomsten en trouwe 

deelnemer aan activiteiten van de vereniging. 

  

Jo vier zulle dich erg misse, mea auch diene humor 

 

Gisela we wensen je heel veel sterkte met het verlies van 

Jo en hopen dat  je binnenkort weer naar de 

ledenbijeenkomsten komt. 

 

     Jan Ramaekers 

In memoriam 
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Wie durft de uitdaging aan?      ******* 
 Op de linkerpagina staat een aantal afbeeldingen van kuipplanten. De nummers corresponderen met de linker 

nummers uit de tabel. In de tabel moeten de Nederlandse namen van de afgebeelde kuipplanten ingevuld worden. Om u 

te helpen zijn er in de tabel cijfers ingevoegd. Dezelfde cijfers staan voor dezelfde letters.     

  In de roze kolom leest u van boven naar beneden een zegswijze. 

1         3 12   6     7  1 8    

2      11   9                

3     10       3 11 11           

4  5  12 8        4 4  6  9  8     

5        9    7             

6 3      6  2     4           

7         2   2       9  8    

8      5   1                

9      12 3 12      1       2    

10       3     4             

11             5            

12      7   5    2            

13      12 3 12 5  '      7 2       

14         3        2        

15          6   9 3   4  9      

16       6   4   4    7        

17      6                   

18        5  8               

19         7    3  5 5   5 11 11    

20      10  9 9   3      6       

21         6   6  6           

22         12 12  7     2        

23        1  5  6 7            

24        5     7     6       

25        2 12      3 11         

26      4   7       2         

 

  Verzorging in juli: 

 De diverse fuchsia's en kuipplanten zullen nu in juli wel prachtig bloeien, ondanks de lange, donkere  

en koude winter, die de planten op achterstand heeft gezet. Ze verlangen bij warm weer elke dag water en 

sommige planten willen wel twee keer per dag drinken, zoals de Brugmansia's .  Wanneer het kan is regenwater 

het beste, maar bij een lange droogte periode is de voorraad regenwater snel op. Gebruik dan leidingwater dat 

opgewarmd is door de zon, want van dat koude leidingwater schrikken de planten. Bedenk dat de voorraad 

voedingsstoffen in de potten en kuipen na een bepaalde periode opraakt en geeft daarom wekelijks wat voeding 

in het water. Is de wortelkluit erg droog, voeg dan enkele druppels afwasmiddel aan het gietwater toe, dan is de 

oppervlakte spanning van het water weg en blijft er meer in de wortelkluit achter. 
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Een kuipplant met een 

weelderige bloei. 

Een veel als struik of als 

kuipplant gekweekte plant voor 

op het terras is de struikmargriet. 

(Argyranthemum frutescens), een 

plant die oorspronkelijk van de 

Canarische eilanden komt. 

 Door de weelderige groei en bloei is de 

struikmargriet een echte zomer bloem. Ze houdt van een 

zonnige plek op het terras of in de tuin en gezien de 

herkomst is dat niet zo verwonderlijk. de struikmargriet is 

een groenblijvende plant met witte bloemen met een geel 

hart of met gele of roze bloemen met een rood hart. De 

meest geschikte plek is een plek in de zon, maar dat 

houdt in dat ze soms twee keer per dag water moet 

krijgen in de bloeitijd van mei tot oktober. een gebrek aan 

water laat de plant snel zien. De bladeren en bloemen 

hangen slap, maar de plant herstelt snel wanneer men de 

wortelkluit in een bak met water dompelt. Daar de 

wortels niet graag constant in het water staan (wortelrot) 

moet men er voor zorgen dat er afvoergaten in de pot 

zitten, zodat het te veel aan water snel wegkan. 

 Van oorsprong kent 

de margriet een bossige groei 

en dat betekent dat de plant 

gemakkelijk vertakt, al kan 

men af en toe door nijpen de 

vorming van een compactere 

vorm versnellen. Nadeel van 

de witte kleur is dat de 

bloemen snel bruin worden 

wanneer ze lang in de regen 

staan. De uitgebloeide 

bloemen en de  bruin geworden bloemen dient men te 

verwijderen om de bloei constant te houden en om de 

plant er mooier te laten uitzien. 

 Voor haar groei en bloei heeft de plant veel 

energie nodig en daarom moet er elke week voeding 

gegeven worden. 

 Het overwinteren van een struikmargriet is niet 

makkelijk. Onder goede omstandigheden is het wel 

mogelijk. Een lichte plek in de winter met een 

temperatuur die tussen de 5° en 10° C ligt moet de plant 

in leven houden. Daarbij speelt de luchtvochtigheid een 

belangrijke rol. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor 

dat de plant wegrot. Makkelijker is het om in september 

stekken te nemen die men in een zaai- en stekgrond zet. 

Na beworteling kan men ze in oktober oppotten, zodat ze 

met voldoende wortels de winter ingaan. De steken staan 

graag op een lichte plaats bij ongeveer 8°C.  Daar zowel 

de jonge als de oude planten al vroeg in het voorjaar in 

het blad zitten zijn ze een aantrekkelijke prooi voor 

luizen en spintmijten. 

 In het vroege voorjaar volgt de definitieve snoei, 

nadat de plant in de herfst alleen maar wat ingekort is. 

Alle scheuten worden teruggeknipt tot op enkele ogen en 

de verdorde of aangetaste bladeren worden verwijderd. 

Zo kan een goed verzorgde kuipplant beginnen aan een 

nieuw seizoen. 

 

    H. Stoffels. 

 

Tuinieren op kleur. 
 Veel tuinliefhebbers richten hun border of terras 

zo in dat er een bepaalde kleur overheerst. Er worden 

zelfs tuinkamers gemaakt met bepaalde kleuren, maar ik 

vraag me af: "Hoe zit dat in de natuur?  Waar kan ik de 

tuinkamers in bepaalde kleurtinten vinden?" Tijdens al 

mijn wandelingen ben ik in de natuur nog geen 

tuinkamers tegen gekomen. De planten groeien in het 

wild op die plaats waar ze zich het beste thuis voelen en 

daar groeien planten met verschillende kleuren door 

elkaar. "Loopt u wel eens in de natuur en vraagt u zich 

ooit af of plantencombinaties vloeken? " De planten 

hebben geen tijd zich daar druk over te maken en elke 

plant heeft die bloemkleur die het meest in trek is bij 

bestuivende insecten. Bij de bloemen is het belangrijk dat 

ze met hun kleur insecten lokken en die insecten moeten 

in ruil voor de nectar een wederdienst verrichten, 

namelijk stuifmeel meenemen en dat deponeren op de 

volgende plant die ze bezoeken. Kleur en geur spelen dus 

een belangrijke rol bij bloemen. 

  "Zijn kleurencombinaties noodzakelijk?" Een 

bloem wil door haar kleur gezien worden, zodat ze 

verzekerd is van haar voortbestaan. Wit is een belangrijke 

kleur voor nachtvlinders en witte bloemen worden in het 

donker beter gezien dan bijvoorbeeld blauwe bloemen. 

Bloemen met felle kleuren vallen opo bij bepaalde 

insecten of dat nu in Nederland is, op de steppen en 

woestijnen van Azië, Afrika en Amerika of ergens in het 

hooggebergte in de Himalaya. De bloemkleur staat in 

diens van de voortplanting.  Zo is dat ook met de geur 

van bloemen die aasvliegen aanlokken. Kleur en geur 

spelen een belangrijke rol, maar ook het gewone groene 

blad speelt een rol. De brandnetel heeft onopvallende 

bloemen en toch weten de insecten ze te vinden. Dat 

komt door de wind die de geur van de bloemen 

verspreidt.  

 Mijn tuin wordt niet ingericht naar 

kleurencombinaties. Mijn planten, de kuipplanten, de 

fuchsia's en de zomerbloeiers  worden op een 

willekeurige plek neergezet er alleen op lettend dat de 

plek waar ze staan een geschikte plek is voor de planten  
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die er gezet worden. Zo kan het gebeuren dat in mijn tuin 

alle kleuren van de regenboog door elkaar staan. 

 Plantenliefhebbers die houden van 

kleurencombinaties en zij die daar niet van houden 

richten hun tuin in naar hun eigen inzicht, want zoveel 

hoofden, zoveel zinnen en dat geldt natuurlijk ook voor 

bloemhoofden en insecten. 

     H. Stoffels 

 Gegarandeerde bloei in 

Agapanthus, 
     zo werden twee 

nieuwe Agapanthussen gepresenteerd op de vakbeurs 

Plantarium 2012. De planten worden geïntroduceerd door 

Green Works Internationel en de twee nieuwe 

Agapanthussen zijn "L'Ámour d'été Blue" en "L 'Ámour 

d'été Blanc". Het zijn vroegbloeiers, want ze bloeien 

vanaf mei en bloeien door tot september. De bloemen 

staan op gedrongen stengels en staan dus stevig in de 

wind.  Het gedrongene is geen gevolg van groeiremming, 

maar het gevolg van een natuurlijk groeiproces. Helaas 

zijn beide 

soorten 

nog niet 

op de 

markt. De 

introductie 

is gepland 

voor 2014, 

want via 

weefselkweek moeten de planten door kwekers nog 

geproduceerd worden in grote hoeveelheden. De 

aantallen liggen naar verwachting tussen 40.000 en 

50.000 stuks. Een nieuwe Agapanthus met 100% 

bloeigarantie en geschikt voor op het terras. Vele 

kuipplantenliefhebbers wachten met spanning de nieuwe 

introducties af.  

    H. Stoffels. 

 

Mijn pelargoniums "Apple 

Blossom" en "Red Rambler" 

werden lelijk. 
In het voorjaar, na de IJsheiligen zette ik twee op stam 

gekweekte pelargoniums "Apple Blossom"met de pot in 

de grond in de 

border. De 

vooruitzichten waren 

gunstig en aan de 

planten zaten vele 

mooie groene 

uitlopers. Na een 

tijdje verschenen de 

eerste mooie 

bloemen met de mooie witroze kleur. De planten zaten al 

gauw vol knoppen en bloeiden uitbundig, maar op een 

gegeven moment werden de bloemen van binnenuit 

bruin. De uitgebloeide en bruin gekleurde bloemen 

werden eruit geplukt, maar zo gauw er weer nieuwe 

knoppen opengingen werden de bloemblaadjes weer 

bruin. 

 Het jaar 2012 

was een goed jaar voor 

onze fuchsia's , maar 

voor pelargoniums viel er 

toch te veel regen. dat 

was zeker het geval voor 

de gevuldbloemigen, 

zoals "Apple Blossom 

Rosebud" Pelargoniums houden toch van wat minder 

regen en wat meer warmte. In de opengaande knoppen 

kwam water te staan en daar de temperatuur vrij laag 

bleef duurde het bte lang 

voordat de bloemen 

opdroogden. In het hart van 

de bloem waren alle 

omstandigheden goed voor 

het ontstaan van botrytis, 

een schimmelziekte die zich 

ontwikkelt in lange koele 

omstandigheden. Toch werd het nog erger. Na verloop 

van tijd werden ook de bladeren door een schimmelziekte 

aangetast. Pelargoniumroest deed zijn intrede. Aan de 

onderkant van de bladeren verschenen donkerbruine 

sporenhoopjes die op de bovenkant zichtbaar werden als 

lichtgele vlekken. Deze roestinfectie breidde zich gestaag 

uit en veel aangetaste bladeren raakten ernstig verkleurd, 

verwelkten en vielen af. 

 Door de aantasting van twee schimmels bleven in 

de border twee karikaturen over van de eens zo mooie 

planten. Mijn verhaal is echter nog niet ten einde. Omdat 

ik maar twee planten had verzorgde ik ze zo goed 

Apple Blossom 

Red Rambler 
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mogelijk in de hoop in september nog stekken te kunnen 

nemen. Eigenlijk niet zo'n goede gedachte, want wie 

neemt er nu stekken van planten die zo erg beschadigd 

zijn door schimmelinfecties? Oké, je hebt gelijk, maar het 

is nu eenmaal zo gegaan. Zoals gezegd verzorgde ik de 

planten zo goed mogelijk: aangetaste bladeren en 

bloemen verwijderen en af en toe werden de planten 

bespoten met een fungicide. Aan het eindresultaat 

veranderde niets: het bleven twee karikaturen.  

 De fuchsia's en andere kuipplanten verhuisden  in 

oktober/november naar hun winterverblijf en omdat de 

pelargoniums niet zo mooi meer waren liet ik ze staan tot 

het laatst. Begin november is er een nacht met nachtvorst 

geweest (-2,8°C) en de resterende bladeren van mijn 

Äpple Blossom" bevroren. Toen stonden er pas echt twee 

karikaturen van 170 cm hoogte met totaal verbruind blad. 

De moed laat ik echter niet zo snel zakken. Alle bladeren 

werden verwijderd, de takken werden wat teruggesnoeid 

en de overgebleven delen werden bespoten met een 

fungicide in de hoop dat...... en de twee planten werden in 

de kas gezet. Ik had mijn best gedaan en het resultaat zou 

in het voorjaar van 2013 zichtbaar worden. En dat werd 

het. De planten deden niets. Er werden geen uitlopers 

gevormd ondanks het beendermeel dat ze kregen. Ze 

waren zo dood als een pier en belandden in de GFT-bak. 

Alle gedane moeite was tevergeefs geweest. 

 

 Pelargoniumroest is een schimmel die sporen 

produceert die door de lucht of door spatwater verspreid 

worden. Wanneer de pelargoniums in vochtige 

omstandigheden staan verspreiden de sporen zich sneller. 

Wanneer pelargoniums met aangetaste bladeren in de 

koude kas staan verspreiden 

de schimmelsporen zich snel. 

Tegen pelargoniumroest is 

door de liefhebber weinig te 

doen. Men kan proberen de 

groeiomstandigheden zo 

optimaal mogelijk te maken, 

maar wanneer ze in een koele, 

natte zomer buiten staan zal 

pelargoniumroest toeslaan. 

  Botrytis of 

grauwe schimmel is te 

herkennen aan het grauwwitte 

of grijze pluis op de bladeren 

of stengels. Deze schimmel 

komt veel voor, want hij kan 

leven op levend en dood 

plantenmateriaal. De 

verspreiding gaat 

hoofdzakelijk door de kucht 

en door spatwater. Zwakke 

plekken worden het eerst aangetast want de schimmel 

kan in elk wondje of beschadiging de planten 

binnendringen. Aangetaste plantendelen zullen insnoeren 

en de bladeren boven de aangetaste delen zullen 

afsterven.  

 De schimmel is 

altijd in de buurt en 

overleeft in de grond of op 

resten van planten en slaat 

toe wanneer de 

groeiomstandigheden van 

planten verslechteren en 

door de aantasting worden 

de planten nog zwakker. 

 Deze schimmel is moeilijk te bestrijden. Het 

kweken van gezonde planten is belangrijk om te proberen 

een botrytis aantasting te voorkomen. Mocht een plant 

ondanks de goede zorgen toch aangetast raken, verwijder 

dan zo snel mogelijk de aangetaste delen door ze tot in 

het gezonde deel af te knippen.  De aangetaste delen 

horen niet op de composthoop, maar in de groenbak. 

 Het gebruik van planten versterkende middelen 

of het bespuiten met een fungicide kan de uitbreiding van 

botrytis remmen, maar niet helemaal voorkomen. 

 De twee pelargoniums "Apple Blossom"had ik 

uit de regen moeten houden en op een plaats moeten 

zetten waar het droog was en warm: ze hadden deze 

zomer in de kas moeten blijven. 

 

   H. Stoffels 
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Notulen jaarvergadering vfkl 25 april 2013 

 
De voorzitter opende – i.v.m. zijn aftreden -  zijn laatste vergadering en heette de nieuwe leden van harte 

welkom.  

De notulen van de vergadering van 21 febr. 2013 werden goedgekeurd. 

De evaluatie van de busreis naar de “Nachtwaker” bracht aan het licht dat er een te korte tijd was voor de koop 

en niet alle stekken voorhanden waren. Een mogelijkheid voor een volgende trip is het op tijd vooraf bestellen – 

via internet of via vfkl- van planten.  

Voor de geplande plantenveiling op 20 juni a.s. dient een lijst van te leveren  planten vooraf te worden ingevuld. 

Voor de busreis op 23 juni a.s. is voldoende deelname. Vertrek is 09.00 uur en terugkomst 17.00 uur. Prijs werd 

vastgesteld op € 16,-- p.p. 

De open tuindagen op 14 juli a.s. vervallen wegens te geringe deelname. 

Uit het verslag v.d. kascontrolecommissie bleek dat door ziekte v.d. penningmeester niet alle facturen op een 

punt voorhanden waren. De activiteiten werden wel uitgevoerd, zodat de commissie wel akkoord ging. Het 

bestuur werd gedechargeerd. De penningmeester heeft na zijn 25 jarig lidmaatschap bedankt en werd middels 

een applaus bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe leden voor de kascontrolecommissie werden benoemd  A. 

Weijers en N. Jongen en als reserve dhr. Hellenbrand. 

Het financieel verslag van de penningmeester werd – i.v.m. zijn afwezigheid door ziekte – voorgelezen door de 

voorzitter. Het resultaat over 2012 was positief. 

Na de pauze met koffie en vlaai las  de notulist zijn jaarverslag voor. Hij stopt na deze vergadering als notulist en 

werd bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren. 

Nog steeds is er geen nieuwe voorzitter gevonden. Bij de bestuursverkiezing worden de leden A. Hellenbrand en 

R. Beckers benoemd als nieuwe leden. 

Tijdens de ledenvergadering van 11 juli a.s. worden meegebrachte planten door de leden zelf -in een viertal 

categorieën –beoordeeld. Organisatie als verleden jaar. 

Naast meerdere losse vragen aan H. Stoffels over de verzorging van planten, behoorden o.a. de schimmelvorming 

op camellia en orchideeën, de vorming van geel blad aan dipladenia 's  en werd een exemplaar van een 

meegebrachte dode taxuskever getoond. 

Na de en rondvraag werd de vergadering gesloten . Aansluitend werd de gebruikelijke tombola gehouden. 

 

Notulist: Jo Sieler 

 

   

 

 

 

 

      Intratuin Geleen 

   Tuinboulevard Gardenz 

Egelantier 19  6163 RB Geleen 
    046 – 4525111 

 donderdag koopavond 
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Veiling 20 juni 2013 
"Wat een planten". Dat was de eerste reactie van de mensen die de grote zaal binnenkwamen. In de grote zaal van zaal 

Keulen stonden vele met zorg gekweekte planten te wachten op een nieuwe eigenaar. Vele leden hadden in de maanden 

voor de veiling hun best gedaan om planten aan te bieden. De planten werden geveild voor een volle zaal en de avond 

verliep in een gemoedelijke sfeer. In drie uur tijd waren alle planten geveild en slechts enkele planten verwisselden niet 

van eigenaar. Zowel de aanbieders als de kopers als de organisatoren waren na afloop tevreden. Jammer dat de zaal 

gevuld was met alleen maar leden van de vereniging. Wanneer er wat meer mensen van buiten aanwezig zouden zijn, 

zou dat een gunstige invloed hebben op de prijs van de planten, want de planten verwisselden van eigenaar voor een 

zacht prijsje. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde verenigingsactiviteit en alle mensen die op enigerlei wijze 

hun medewerking hebben verleend ontvangen bij deze een bedankje. 

 

Tuinenreis 23 juni 2013. 
Op zondag 23 juni verzamelde zich een aantal tuinliefhebbers bij zaal Keulen voor een bezoek aan enkele tuinen in 

België. Om 9.00 uur werd de bijna volle bus 

van de firma Heythuizen door André gestart en 

kon de reis beginnen. De eerste tuin die we 

bezochten bevindt zich in een landelijke 

omgeving niet ver van Hasselt. Feilloos weet 

de chauffeur het adres te vinden en met zijn 

allen gaan we naar de romantische tuin van 

Dina Deferne. Zij heet ons van harte welkom, 

vertelt een beetje over de tuin en laat ons 

daarna zelf de tuin ontdekken. Het blijkt een 

tuin te zijn die gebaseerd is op een Engelse 

cottagetuin. Een tuin met verschillende kamers 

rond een idyllisch huisje. Het is een tuin met 

vele verassende tuinkamers, maar ook in deze 

tuin heeft het jaar zijn sporen achter gelaten. 

De planten zijn nog niet op hun best 

tengevolge van de koude, lange winter en het 

slechte voorjaar. Er zijn wel wat bloemen te bewonderen, maar de 

hoofdbloei laat nog even op zich wachten. Toch kunnen de 

plantenliefhebbers genieten van wat de tuin biedt. Zeker ook van de 

prachtig bloeiende Liriodendron tulipifera, een tulpenboom met prachtige 

geeloranje bloemen. (Nederlandse naam: Amerikaanse tulpenboom). Echt 

een boom met een exotisch karakter. 

 Een puntje van kritiek is er ook en wel het  feit dat naamkaartjes bij de 

verschillende planten ontbreken, waardoor er steeds geraden moest worden 

naar de naam. Al met al toch een mooie tuin, die voor het grootste gedeelte 

in de schaduw van grote bomen ligt. 

 Rond half een is het tijd om te vertrekken naar de tweede tuin. Na een rit van 45 minuten komen we aan in 

Gelinden Dorp, een wijk in Sint Truiden. Ook daar worden we hartelijk welkom geheten en kunnen we op eigen houtje 

de tuin bekijken. Meteen bij binnenkomst valt de grote vijver op met mooie, grote koikarpers in diverse kleuren. De 

vijver is ingebed in de tuin en vormt met de tuin een geheel. Deze tuin is heel anders van opzet. De tuin is opener en 

naast borders zijn er ook bloemenperken in het grote gazon. Een tuin om te genieten van riddersporen, papavers, rozen 

en vele andere mooie struiken. Opvallend was de grote bontbladige vlierbes in een hoek van de tuin. De grote  rozetten 

steken mooi af tegen de chocolade kleurige bladeren. In deze tuin is er ook gelegenheid planten te kopen en naar wie het 

eerste bij de verkoopstand aanwezig was mogen jullie raden...........Toch was ook weer niet alles te koop van wat aan de 

zijkant stond. Zelfs met inzet van de joker was het niet mogelijk de plant "Yesterday, today and tomorrow" van eigenaar 

te laten verwisselen.  

 In deze tuin waren veel planten te zien en er viel echt wel te genieten, waarbij het weer een positieve rol 

speelde, wel fris, maar droog. 

Cottagetuin Dina Deferne 

Liriodendron tulipifera 
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 Naast al het positieve ook hier 

een puntje van kritiek. De tuin staat 

omschreven als een exotentuin, maar van 

die exotische planten waren er niet veel. 

Bovendien waren  het zien van de 

composthoop en de vele nog niet goed 

uitgelopen planten een negatieve factor 

in deze tuin. 

 Om 15.00 uur hadden we de tuin 

wel gezien en sommige leden aanvaarden 

de thuisreis met toch weer een aantal 

gekochte planten. Tja, het is genieten 

wanneer je weer iets nieuws ziet en dat 

een plaatsje kunt geven in de eigen tuin. 

Om 16.00 uur waren we weer terug in 

Klimmen. Een uur eerder dan gepland, 

maar dat wil niet zeggen dat de 

tuinenreis is tegengevallen. Integendeel, 

iedereen heeft kunnen genieten van weer 

andere tuinen, waarin het accent niet ligt 

op fuchsia's en kuipplanten. 

 De manier waarop de leden van 

de VFKL ook vandaag weer met elkaar 

omgaan, toont aan dat de sfeer in de 

vereniging heel ontspannen is en dat 

maakt het gezellig om samen een dagje 

uit te zijn. 

 

     

     

   H.Stoffels   

  (Foto's Bram en Lou) 

 

 
 

 

 

 

 

Even tussendoor: 

 Vele opa's en oma's hebben anno nu heel vaak de kleinkinderen op bezoek en heel vaak willen ze een bijdrage 

leveren aan de opvoeding met soms rare gevolgen getuige onderstaand voorbeeld: 

 Nico heeft vakantie en mag enkele dagen bij opa en oma logeren. Tijdens het spelen roept hij:" Oma, ik moet 

pissen", waarop oma reageert met: "Bah Nico, dat is toch geen net woord.  Zeg dan plassen of fluiten". Nico kiest voor 

fluiten en zegt tegen oma: "Oma, ik moet zo nodig fluiten".  "Goed zo, Nico", zegt oma. 

 's Nachts wordt Nico wakker. Hij heeft naar gedroomd en loopt naar de slaapkamer van 

opa en oma. Opa is wakker en van hem mag hij in het bed van opa en oma kruipen. Na een tijdje 

slapen ze allemaal, maar Nico wordt wakker omdat hij moet plassen. Hij stoot opa aan en zegt: 

"Opa ik moet fluiten". Opa is totaal verbaasd en zegt:"Maar Nico, dat kan toch niet midden in de 

nacht. Je maakt oma nog wakker".  "Ja, maar", zegt Nico met een beteuterd gezicht, "ik moet echt 

heel nodig fluiten". Opa bedenkt zich en zegt een moment later:" Je mag van mij fluiten, maar dan 

wel heel zachtjes in mijn oor". 

Exotentuin Gelinden Dorp 

Aankomst in Stokrooie 
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 Ook dit jaar weer op stekkenjacht. 

 
 In de hoop en met de vaste overtuiging dat ook dit jaar de lente zal komen gingen de leden van de Verenigde 

Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers op pad met de bedoeling nieuwe fuchsiacultivars aan hun collectie toe te voegen. 

Op zaterdag 16 maart verzamelden de "jagers"zich om 8.00 uur in Klimmen bij het verenigingslokaal en zoals 

gebruikelijk vertrok de bus van de firma Heythuysen op tijd voor een lange bustocht van 245 kilometer. De 38 

deelnemers probeerden op verschillende wijzen de uren in de bus door te brengen. Een krantje werd gelezen, een 

gesprek werd aangeknoopt, het weer werd besproken, een extra broodje werd gegeten en sommigen haalden een uurtje 

slaap in. De heenreis met de vrouwelijke chauffeur verliep voorspoedig en om 11.15 uur werden we hartelijk welkom 

geheten door Geert Bonte, de eigenaar van de kwekerij "De Nachtwaker".  

 Geert is een hartstochtelijk kweker en dat probeert hij in zijn uitleg over te brengen op de bezoekers. Vast 

onderdeel van zijn welkom vormt de rondleiding door zijn bedrijf. Uit alles spreekt de 

vakman en ook hij moet constateren dat er steeds minder liefhebbers zijn voor 

fuchsia's. De plant is hier niet debet aan, maar de vergrijzing van de mensen en het feit 

dat jonge mensen andere prioriteiten hebben. Geert gaat daarbij zover, dat hij aangeeft 

dat ook zijn kwekerij een keer het onderspit moet delven in de strijd om de klanten. 

Toch blijft hij enthousiast en na zijn praatje mag iedereen zijn eigen weg gaan. Die 

weg leidt voor de meeste leden naar de afdeling stekken en daar wordt dan ook naarstig 

gezocht. Jammer is het feit dat een aantal stekken die men thuis via de website 

opgeschreven heeft, niet aanwezig is, Voor enkele mensen is dat een teleurstelling. Dit 

is aangekaart bij Geert en ook hij vindt het jammer, maar geeft meteen een mogelijke 

oplossing. Wanneer we 8 weken voor het bezoek de namen van de cultivars doorgeven 

zal hij ervoor zorgen dat de stekken aanwezig zijn. 

 Een buitenstaander vindt het misschien raar om te zien hoe naarstig er op 

Vol belangstelling volgen de plantenliefhebbers de uitleg van de kweker. 

Geert Bonte van "De Nachtwaker". 
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de stekkentafels gezocht wordt naar bepaalde namen. Juist dat op naam zoeken is een echt kenmerk van de echte 

liefhebber. Na twee uren zoeken staan heel wat planten bij elkaar die met de bus meemoeten naar Klimmen. De hele 

bagageruimte wordt volgeladen (niet alleen met fuchsiastekken) en voor de mensen die als laatste bij de bus komen is in 

de bagageruimte geen plaats meer. De planten worden in de bus gezet en zo komen toch weer alle planten op hun 

bestemming aan. De lange terugreis verloopt ook voorspoedig ( een complimentje voor de chauffeuse is op zijn 

plaats) en in Klimmen worden de planten in auto's geladen en verspreiden de leden zich weer over Limburg. Dat 

betekent nog niet dat men klaar is, want de gewortelde stekken moeten opgepot worden in een grotere pot. De een zal 

dat meteen na thuiskomst doen, de ander doet dat op zondag en weer een ander op maandag. Hoe het ook zij, alle 

planten zullen in een grotere pot geplant moeten worden willen ze groot worden en dat is toch wat iedereen wil.  

 De echte liefhebber zal zijn planten uitgezocht hebben met een bepaalde bedoeling. Na oppotten zullen vele 

planten getopt worden en deze toppen zullen gestekt worden, zodat men meteen een aantal planten heeft om een pot te 

vullen of om met anderen te ruilen. Voorlopig echter moeten de planten nog binnenblijven, want de winter is lang dit 

jaar. 

 Met zijn allen mogen we terugzien op een geslaagde stekkenjacht in maart en hopelijk doet een mooie zomer de 

lange, koude winter van 2012/2013 vergeten. 

 

 

     
  

  

 

        

             

Waarom worden zoveel planten zo hoog gehangen? 

Geert legt uit: "De planten hangen korter bij het licht en zullen daarom minder grote afstanden maken tussen de 

bladparen. De planten worden compacter, want licht bepaalt mede de lengtegroei." 

HOORT MEN IN JULI DE DONDER KRAKEN, DAN DOEN DE BOEREN SLECHTE ZAKEN 

maar: 

PRIJKT JULI IN HETE GLOED, DAN ZIJN IN HET NAJAAR DE VRUCHTEN GOED. 
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Fuchsia galmijt. 
 In de uitgave van CultiVaria van april vond u 

uitgebreide informatie over de fuchsia galmijt.  In deze 

uitgave een kleine, maar belangrijke aanvulling. 

Waarom er zoveel aandacht is voor de fuchsia galmijt 

onder fuchsialiefhebbers moge duidelijk zijn. De schade 

die dit kleine beestje kan aanrichten is enorm en dat niet 

alleen, het beestje is met het blote oog niet te zien en er 

bestaat nog geen 

bestrijdingsmiddel om 

de parasiet een halt toe te 

roepen.  Vandaar dat 

uiterste waakzaamheid is 

geboden. 

 Nu is het ook 

weer niet zo dat alle  

fuchsia's aangetast 

worden door de mijt. 

bepaalde soorten zijn 

resistent zoals Fuchsia 

arborescens, Fuchsia paniculata  en Fuchsia boliviana. 

Daarentegen zijn er ook een aantal soorten die juist zeer  

bevattelijk zijn voor de galmijt. En onder deze groep 

vallen de soorten die Fuchsia magellanica als 

kruisingsouders of 

kruisingsvoorouders 

in hun naam hebben. 

dat betekent voor de 

gewone verzamelaar 

dat de meeste 

cultivars gevoelig 

zijn voor de 

aantasting daar ze 

vaak afstammen van 

Fuchsia magellanica. 

 Tot nu toe is er in onze omgeving nog geen 

aantasting geconstateerd, al is de haard niet zo ver weg, 

want in de omgeving van Antwerpen werden aangetaste 

planten ontdekt.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet men doen indien men vermoedt dat er een 

aantasting geconstateerd wordt?   

 Bij een vermoeden van een aantasting moet men 

dat in Nederland 

melden bij de NVWA, 

want bij deze 

organisatie is de 

Plantenziektekundige 

Dienst gevestigd. 

 De NVWA kan 

men telefonisch 

bereiken onder 

nummer 0800-0488 en 

wanneer de melding 

voldoende serieus 

genomen wordt stuurt 

men een inspecteur 

langs.  

 Melden via e-mail is nog handiger, want dan kan 

men een foto meesturen, zodat het voor de inspectie 

makkelijker is te beoordelen. (info@nvwa.nl) 

 Op de 

website van de 

NVWA 

(www.nvwa.nl) 

vindt men een 

meldingsformulier 

dat men kan 

invullen en 

versturen. 

 Hopelijk 

hoeft u deze 

informatie nooit te gebruiken, maar men kan niet weten 

wat er zich ooit in de tuin voordoet. In het negatieve 

geval is het echter belangrijk te weten hoe men moet 

handelen. 

 

     H. Stoffels.  

  

Fuchsia arborescens 

Fuchsia paniculata 

Fuchsia boliviana 

Fuchsia magellanica. 
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Citrusplanten: 
Ondanks de lage temperaturen en de grote hoeveelheid 

regen doen de citrusplanten het dit jaar goed. Ze groeien 

en bloeien dat het een lust is. Of het werkelijk tot 

vruchtvorming komt is nog maa even afwachten, want 

citrussen houden van hoge temperatuur gecombineerd 

met een hoge luchtvochtigheid.  Dat kunnen we in onze 

centraal verwarmde huizen niet bereiken. Het gevolg in 

huis is vaak dat de planten hun bladeren laten vallen en 

langzaam wegkwijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleander: 

In de winter stelt deze plant geen bijzondere eisen aan de 

hoeveelheid licht een aan de temperatuur. Bij een koude 

overwintering krijgen spint en luizen geen kans vanwege 

de lage temperatuur. De wortelkluit mag  ook in de 

winter niet helemaal uitdrogen, want dan verdrogen de 

bladeren en vallen af. In de zomer staat deze plant graag 

in de volle zon en verlangt veel water en regelmatig 

voeding. Op het warmste plekje in de tuin voelt ze zich 

het beste thuis. 
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Informatiedag 13 april bij Intratuin Geleen. 
 Het is en blijft koud 

deze winter en al begint 

volgens de kalender de lente in 

maart, toch is deze ook half 

april nog niet te bekennen. 

Toch is het nu hoog tijd dat 

men zich informeert over het 

kweken van de planten voor 

het nieuwe seizoen. De foto 

laat zien dat er bij Intratuin al 

wat mensen van de 

gelegenheid gebruik maken. 

Vooral vragen over wat men 

met de overwinterde planten 

moet doen om ze weer in 

goede  conditie te krijgen.  

Veel  liefhebbers klaagden 

niet alleen over de lange 

winter, maar meer nog over 

het feit dat veel  

           planten de winterperiode  

           niet overleefden. 

 

 

Informatiedag 30 maart in de kas te Tudderen. 

 
 In Tudderen konden 

leden en niet leden van de 

VFKL informatie krijgen 

over het omgaan met de 

planten. Levert het stekken 

nog resultaat op? Hoe krijg 

ik de overwinterde planten 

weer in conditie? Met welke 

bemesting kan ik de planten 

het beste helpen? Wat doe ik 

met die lange gele uitlopers? 

Kan ik het uitlopen op de een 

of andere manier 

bevorderen? Allemaal 

vragen waarop men een 

antwoord kon krijgen in de 

kas van Hub, die bij de 

verzorging geassisteerd 

wordt door Michel, Jo en 

Harrie. Elke 

donderdagmiddag kan men in de kas te Tudderen terecht voor informatie en voor planten.   
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Colofon: 

Redactie CultiVaria: 

Hub Stoffels 

Jan Ramaekers 

Marcel Aarts 

  

Opmaak en verzorging: 

Hub Stoffels 

Bornerweg 15 

6141BJ Limbricht 

Tel. 046-4510323 

E-mail  hj.stoffels@home.nl 

  

Marcel Aarts 

St. Catharinastraat  65 

6235 BD Ulestraten 

Tel. 043-3644507 

E-mail marcelaarts@home.nl 

  

Aanleveren kopie: 

4 weken voor het verschijnen van het 

clubblad. 

3 weken voor mededelingen bestuur. 

 

 

Voor technische vragen: 

Hub Stoffels 

Tel. 046-4510323 

E-mail  info@vfkl.nl 

  

  

Voorzitter:       Vacant 

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies 

Weijers,  Jan Ramaekers en Hub Stoffels 

behartigt voorlopig de belangen van de 

vereniging. 

 

Vice-voorzitter: Hub Stoffels 

  

  

Secretaresse: 

Annelies Weijers 

Burg. van Laarstraat 48 

6267 ET Cadier en Keer 

Tel 043-4072217 

E-mail secretariaat@vfkl.nl 

  

Penningmeester: 

Jan Ramaekers 

Vleugelmorgenstr. 13 

6171NN Stein 

Tel. 046- 4333275 

 

 Bestuursleden: 

Francien Mast 

Hannelore Stevelmans 

Lou Tops 

Michel Veldman (materialen) 

Jo Sieler 

Roy Beckers 

Secretaris-notulist: 

Lou Tops.  

Activiteiten: 

Hannelore Stevelmans 

Francien Mast 

 

Grote Clubactie:  

Annelies Hellenbrand. 

  

 

Inzake betalingen: 

VFKL 

Voor buitenland: 

IBAN nummer: 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

Voor Nederland: 

NL 17 Rabo 016.99.32.206 

  

 

  

 

 

  

Betalingen aan de 

VFKL kan in de 

toekomst alleen 

nog maar op 

bovenstaande 

bankrekening. 
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