


 
 

Kuipplanten naar binnen. Waar 

op letten? 
 In oktober loopt het fuchsia- en 

kuipplantenseizoen langzaam ten einde. De dagen 

worden weer korter, de lichthoeveelheid minder, de 

temperatuur lager, de neerslaghoeveelheid groter en de 

windkracht sterker. door al deze voor fuchsia's en 

kuipplanten verslechterende omstandigheden  wordt het 

tijd voorbereidingen te treffen voor de overwintering. Er 

moet gezocht worden naar een acceptabele plaats voor de 

planten. 

1. Alvorens de fuchsia's en kuipplanten te verplaatsen 

moeten allereerst de overwinteringsplaatsen in orde 

gemaakt worden. Veel overwinteringsplaatsen zullen 

opgeruimd moeten worden omdat er gedurende de rest 

van het jaar andere activiteiten hebben plaatsgevonden. 

In de kas, de garage, de kelder, de zolder, de niet 

gebruikte slaapkamer, de tuinkamer enz. zal plaats 

gemaakt moeten worden. In elke overwinteringsplaats zal 

de verwarming en de verlichting gecontroleerd moeten 

worden. 

2. Voor veel plantenliefhebbers zijn de 

overwinteringsplaatsen snel te klein voor de plaatsing van 

ongesnoeide planten. Dat is de reden waarom veel 

planten gesnoeid worden. heeft men voldoende ruimte, 

dan kan men van bepaalde kuipplanten slechts een 

gedeelte afknippen en de eigenlijke snoei in het voorjaar 

verrichten. 

3. Heeft men meerdere overwinteringsplaatsen, dan kan 

men een keuze maken. Bladverliezende planten kunnen 

op een donkere plaats overwinteren, bladhoudende 

planten moeten licht overwinteren. Bedenk verder dat 

niet alle kuipplanten herfstsnoei evengoed verdragen. 

Sommige planten willen pas in het voorjaar gesnoeid 

worden. Planten in een donkere ruimte mogen vorstvrij 

staan en hebben dus geen hoge temperatuur nodig. 

4. Koude gevoelige kuipplanten moeten reeds in oktober 

naar binnen. Fuchsia, Brugmansia, Bougainville , 

Mandeville en Dipladenia  hebben bladeren die maar 

weinig vorst kunnen verdragen. Een temperatuur van 

enkele graden onder nul zorgt ervoor dat de bladeren 

bevriezen. Kuipplanten die enkele graden vorst kunnen 

verdragen mogen langer buiten staan. Sommige planten 

hebben zelfs die kou nodig om voldoende af te harden en 

de winterse omstandigheden beter te kunnen doorstaan. 

Agapanthus heeft die kou zelfs nodig voor een goede 

knopvorming. 

5. Belangrijk is een goede controle van de planten bij het 

naar binnen brengen. Dat geldt zowel voor de 

bladverliezende als bladhoudende planten. Behandel de 

planten wanneer men de aanwezigheid van schimmels 

en/of insecten tegenkomt. 

6. Helaas is het niet altijd mogelijk de kuipplanten met 

een droge wortelkluit in de winterberging te zetten. 

Wanneer het in oktober en/of in november veel regent is 

de wortelkluit erg nat. Door het laten draaien van een 

ventilator kan men de wortelkluit wat laten opdrogen. 

7. Doordat de kuipplanten in de winterberging vrij kort 

bij elkaar staan en soms zelfs op elkaar staan is het zaak 

om op vorstvrije momenten veel te luchten. Een 

draaiende ventilator is een zeer effectief hulpmiddel. In 

de loop van de winter controleren of de wortelkluiten niet 

te droog worden.  

8. De hoogte van de 

temperatuur en de 

hoeveelheid licht zijn 

afhankelijk van de 

kuipplanten die in de 

winterberging staan. 

bougainville en 

Mandeville houden van 

licht en van een 

temperatuur rond tien 

graden, Hibiscus rosa 

sinensis houdt van licht 

en een temperatuur van 

14°C, fuchsia's en 

bladloze kuipplanten 

kunnen donker, maar 

vorstvrij staan. 

9. Alvorens de planten naar de winterberging verhuizen is 

het raadzaam de kuipen en potten schoon te maken. Veel 

kuipplanten kan men zonder problemen op een kant 

leggen en dan kan men zand en algen met een 

afwasborstel gemakkelijk verwijderen. Ziekten en 

ongedierte worden op die manier niet via de potten naar 

binnen gedragen.  

10. Veel kuipplanten hebben de zomer met pot in de volle 

grond doorgebracht. Aan de potten blijft veel grond 

plakken wanneer men ze uit de grond haalt. Het kan 

voorkomen dat de bovenlaag uit tuinaarde bestaat ten 

gevolge van het water geven. Deze laag kan men het 

beste verwijderen, want meestal is deze laag dichtgeslibd 

Inhoudsopgave  Pagina 

 Kuipplanten naar binnen. Waar op te letten?   2 

Geen last van ziektes en insecten.    3 

Oktober: Kans op nachtvorst  .     3 

Geen optimale winterberging.     4 

Jaarverslag.         5 

En toch kwam de hitte      6 

Mooie kuipplanten op het terras of op het 

balkon        7 

Crocosmia.....    .    7 

Bladval normaal.      8 

De overwinterde pelargonium     8 

.... en zo klim ik naar boven.      9 

Puzzel.       12 

Trompetklimmer vermeerderen.   14 

Mijn pioen geeft elk jaar minder bloemen. 14 

Weelderig bloeiende viooltjes    15 

Oude ambachten.     16 

Beth Robley.     17 

Fantaserend over de lente.   18 

Potgronden en meststoffen  . 20 

Gezellige avond 17 november .    21 

Wie kweekt de mooiste plant   22 

Fuchsia's overwinteren en geen winterkwartier  23 

Herinnering     26 

Colofon.     27 
  

  

 

Deze schitterende Plumbago 

op stam kan na snoei vorstvrij 

overwinteren. 
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en kan de wortelkluit niet ademen. Bovendien zullen veel 

wortels uit de pot gegroeid zijn, maar deze kan men 

zonder risico voor de planten verwijderen. 

 

    H. Stoffels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen last van ziektes en insecten. 
 Een plant die ook als kuipplant gebruikt kan 

worden is Asclepias physocarpa. (zijdeplant , ook wel 

ballonplant genoemd.) 

Deze Asclepias kan 

men laten 

overwinteren op een 

beschutte, vorstvrije 

plaats, maar dan moet 

de plant in het najaar 

gezaaid worden. Wil 

men al die 

winterperikelen 

voorkomen, dan kan men in het voorjaar ( februari) 

zaaien. Bij 20°C is het een gemakkelijke kiemer en na het 

kiemen moeten  de verspeende plantjes koeler gezet 

worden. De plantjes groeien in de zomer uit tot een 

hoogte van 150 centimeter en bloeien in juli-augustus. De 

bloempjes, die aan lange stengels zitten  zijn maar klein, 

maar verspreiden een voor de bijen aantrekkelijke geur. 

Toch worden de Asclepiasplanten niet gehouden 

vanwege hun geur, maar vanwege hun vruchten, die bij 

bloemschikkers zeer in trek zijn. De vruchten lijken op 

groene, behaarde ballonnetjes en zijn ongeveer 5 

centimeter groot. In die ballonnetjes bevinden zich de 

zaadjes, die na rijping met behulp van de zijdeachtige 

pluisjes verspreid worden door de tuin. Op een vorstvrije 

plek in de tuin kunnen de planten overwinteren.  

 En ja hoor, deze kuipplant heeft geen last van 

ziektes en plagen en wanneer ze goed aangebonden wordt 

staat er in de tuin een plant met elegante bloempjes en in 

de herfst  met mooie ballonnen. 

 

 

Oktober: kans op nachtvorst. 
 Halverwege oktober kan het 's nachts al flink 

koud worden. Zeker vorst aan de grond komt voor, maar 

het kan ook zijn dat de eerste nachtvorsten zich 

aandienen. Na die eerste nachtvorsten is de zomer zeker 

ten einde en komt de herfst pas goed tot leven.  Na de 

eerste nachtvorsten hangen de knolbegonia's, dahlia's en 

vlijtige liesjes er slapjes en bruin gekleurd bij. De 

hoogste tijd om de knollen  te rooien en op te slaan op 

een droge, vorstvrije plaats. Door gebrek aan licht en 

door de kou worden de herfstkleuren intensiever, ook die 

van de bloemen van de fuchsia's, maar na de eerste 

nachtvorst is alle kleur verdwenen en hangen de bloemen 

er slapjes en bruin gekleurd bij. 

 Natuurlijk kan men die eerste nachtvorst niet 

voorspellen, maar toch is het voor de vorming van de 

dahlia- en knolbegoniaknollen zaak om ze zo lang 

mogelijk in de kou te laten staan.  Juist door de lagere 

temperaturen nemen de knollen flink in omvang toe, 

maar wanneer de balderen uitgeschakeld zijn is het zaak 

ze uit de grond te halen en ze naar het winterkwartier te 

brengen. 

 Dahlia's kunnen met een spitvork makkelijk uit 

de grond getild worden, waarbij men er op moet letten 

dat de knollen niet geraakt worden. Beschadigingen 

kunnen het begin zijn van het rottingsproces. Na het 

Snoeien: 

 Veel kuipplanten kunnen gesnoeid worden 

alvorens ze naar de winterberging gaan. Dit gebeurt 

hoofdzakelijk om ruimte te winnen. Toch moet men 

dat snoeien uitvoeren enkele dagen voordat de 

planten naar binnen gaan. Het snijvlak moet droog 

zijn. Wanneer het snijvlak niet droog is en de 

planten gaan toch naar binnen, dan kan ten gevolge 

van de hoge luchtvochtigheid in de winterkwartier  

op de snijvlakken gemakkelijk botrytis ontstaan. 

Deze schimmel kan zich in het winterkwartier 

verspreiden en andere planten aantasten. In een 

ruimte met veel planten kan men een ventilator 

plaatsen. zodat de lucht zich kan verplaatsen en de 

luchtvochtigheid lager wordt. 

Inruimen: 

 Niet alle planten kunnen evenveel kou 

verdragen. Dit wetende kan men daarmee rekening 

houden bij het inruimen in het winterkwartier. De 

kuipplanten die het minste kou kunnen  verdragen 

worden het eerst in het winterkwartier gestapeld. De 

planten die het meeste kou kunnen verdragen 

worden het laatst ingeruimd, want deze kunnen het 

eerst in het voorjaar naar buiten. 

Plagen: 

 Het weer is niet elke zomer hetzelfde en elke 

temperatuur, gecombineerd met vochtigheid  kent 

zijn eigen plagen. De ene zomer zijn dat de cicaden, 

de andere zomer zijn dat de witte vliegen, in de 

zomer van 2013 waren dat de spintmijten. Datzelfde 

geldt voor schimmelinfecties. De ene zomer is dat 

botrytis, de andere zomer is dat roest en weer een 

andere zomer is dat phytophtora.  Deze plagen moet 

men niet in het winterkwartier hebben en daarom is 

het belangrijk overwintering te voorkomen. 

Belangrijk is een goede snoei, maar een bespuiting 

(cocktail) zorgt ervoor dat de planten in de winter 

schoon blijven. 

Asclepias physocarpa 
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rooien knipt men de 

stengels op 15 cm 

boven de knollen af 

en tevens schudt 

men een groot 

gedeelte van de 

aarde van de knollen 

af. Bij dahlia's is het 

belangrijk dat water 

uit de holle stengels weg kan lopen en daarom worden ze 

onderste boven in een kist of krat gezet en op een 

luchtige plaats gezet. Na enkele weken verhuizen ze dan, 

ontdaan van alle aarde en gezet in een mengsel van zand 

en turfmolm, naar een vorstvrije berging. Wanneer men 

meerdere dahlia's heeft en men 

het belangrijk vindt de namen 

te blijven weten is het 

verstandig de planten te 

voorzien van een steeketiket en 

wanneer de ruimte bereikbaar 

is voor vogels moet  men het 

etiket vastmaken aan de knollen, want wanneer de merel 

erbij kan komen gooit hij alle etiketten door elkaar. 

 Knolbegonia's worden ook met een spitvork 

gerooid. De stengel wordt op 2 centimeter boven de knol 

afgesneden, de meeste aarde wordt van de knollen 

geschud en de knollen gaan in een kist naar een droge, 

vorstvrije plaats. In de 

winterperiode is het 

verstandig de knollen 

nog een keer te 

controleren op rotting. 

Door droging zal er nog 

veel aarde van de 

knollen afvallen, maar 

dat is geen probleem. 

meestal blijft er nog voldoende aarde aan de knollen 

zitten om uitdroging te voorkomen.  
 Niet alleen de dahlia's en knolbegonia's bloeien 

tot de eerste nachtvorst. Een mooie laatbloeier is de uit 

Zuid-Afrika afkomstige Nerine. De bloem wordt vaak in 

boeketten gebruikt. In Nederland is de plant bekend 

onder de naam kliplelie. Deze vreemde naam kreeg de 

plant volgens de overlevering toen een boot tegen de 

klippen van een van 

de kanaaleilanden 

(Guernsey)  sloeg. 

Op dat schip bevond 

zich een vat vol met 

bolletjes van Nerine 

sarniensis. Het vat 

sloeg kapot en de 

bolletjes spoelden aan. Op het kanaaleiland met zijn 

zachte klimaat voelden de bolletjes zich thuis, bloeiden in 

de zomer en overleefden de winter. Dat laatste lukt in 

onze streken niet.  Misschien dat het wel lukt in een 

beschutte stadstuin, maar daarbuiten moet de plant als 

kuipplant behandeld worden. De bloei valt in 

september/oktober, wanneer de bloei van vele andere 

planten op zijn retour of voorbij is. Na de bloei sterven de 

bladeren af en wordt de aarde droog gehouden. De bollen 

kunnen met pot in een koele ruimte gezet worden en een 

temperatuur van enkele graden boven nul is voldoende. 

De Nerine-bolletjes worden graag met rust gelaten en ze 

kunnen enkele jaren in dezelfde pot blijven staan. Alleen 

de bovenlaag moet elk jaar ververst worden. 

 Wanneer men de plant toch in de tuin in de volle 

grond wil planten, dan moet dat in april/mei op een niet 

te natte plaats gebeuren. Overwinteren in de volle grond 

is alleen mogelijk wanneer men de bolletjes voldoende 

afdekt. 

     H.Stoffels. 

 

Geen optimale winterberging. 
In onze moderne, door centrale verwarming verwamde 

huizen is bijna geen optimaal winterkwartier voor 

kuipplanten te vinden. Probeer voor een optimale 

overwintering de volgende fouten te vermeiden: 

 Te veel warmte. Schadelijke insecten houden van 

warmte en beschutting en kunnen zich in een 

dergelijke ruimte snel vermeerderen. Elke 

kuipplant heeft haar eigen warmtebehoefte en 

daaraan moet men de overwintering aanpassen. 

 Te weinig licht. Badhoudende kuipplanten 

hebben ook in de winter zoveel mogelijk licht 

nodig. Overwintert men toch planten in huis, dan 

is een plaatsing zo dicht mogelijk bij het raam 

noodzakelijk en moeten de gordijnen open 

blijven. Groenblijvende kuipplanten kunnen even 

zonderlicht. Oleander, rhaphiolepsis, 

pittosporum, Aucuba, laurier, Trachycarpus enz. 

kan men in een vorstperiode 's nachts in een 

donkere garage zetten, maar overdag moeten ze 

weer naar buiten. 

 Te droge lucht.  In centraal verwarmde ruimten is 

de luchtvochtigheid voor kuipplanten te laag. 

Soms bedraagt deze slechts twintig tot dertig 

procent en in een zo warm en droog 

woestijnklimaat kunnen veel kuipplanten niet 

leven. Ook voor de mens is deze 

luchtvochtigheid te laag. De normale 

luchtvochtigheid moet tussen vijfenveertig en 

vijfenzestig 

procent liggen. 

Een groot 

nadeel van te 

droge lucht is 

het feit dat 

spintmijten zich 

in zo'n 

omgeving thuis voelen en de hele 

plantencollectie aantasten. Een enkele plant kan 

men nog voor 90% van spintmijten ontdoen. De 

onderkant van de bladeren spuit men schoon met 

een stevige waterstraal. Om te voorkomen dat de 

weggespoten mijten op de potgrond vallen wordt 

de pot ingepakt in een plastic zak. Deze 

handeling zal men enkele keren moeten herhalen 

om een echte uitbraak te voorkomen. 

    H. Stoffels 
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Jaarverslag 2012 

25 jaar VFKL !!!!!!! 

Wat een heerlijke titel voor een jaarverslag. We mogen met trots vermelden dat  2012 een wel zeer 

bijzonder jaar voor onze vereniging was. 

We vierden immers in dit verslagjaar ons 25 jarig bestaansfeest.  

Ter herinnering: Een feestdag met gezamenlijk ontbijt, een bus-excursie naar de tuinen van Hesperiden 

Hof te Baarlo en Anfra-tuin te Grashoek. Een feestdiner, de huldiging van drie jubilarissen voor hun 

25-jarig lidmaatschap en een afsluitende feestavond met een entertainer. 

Voorwaar een heugelijke en zeer geslaagde feestdag voor onze jubilerende vereniging. 

Daaraan gekoppeld de alles overstijgende jubileumshow eind juli 2012 in de Botanische Tuin te 

Kerkrade met een  gepassioneerde showcommissie als grote stimulator en een grote 

bewonderenswaardige inzet van alle leden,  ieder lid naar eigen vermogen zoals het kweken van meer 

dan duizend showplanten en de opbouw en inrichting van de tuin. Veel lof van bezoekers en 

sympathisanten viel onze vereniging ten deel. Sfeermomenten met foto’s werden gepubliceerd in 

CultiVaria nr.4 van 2012.  

We mogen er trots op zijn met zijn allen lid te zijn van deze 

bloeiende vereniging. Immers in tijden dat andere 

verenigingen minder aanwas van nieuwe leden hebben, 

konden wij ons ledenaantal door tal van activiteiten nog 

enigszins stabiliseren, alhoewel wij in dit verslagjaar 

geconfronteerd werden met het overlijden  en afscheid 

moesten nemen van ons bestuurslid Elly Schoonbroodt en 

onze leden  Luc Willems,  W. van Heel  en Jan Heijnen. 

Naast al dit gebeuren vonden ook de jaarlijkse terugkerende 

activiteiten van onze vereniging gewoon 

doorgang. Te denken aan: uitgifte van ons 

clubblad CultiVaria, met diverse interessante 

en lezenswaardige artikelen; een bezoek aan 

kwekerij De Nachtwaker   een 

stekdemonstratie, wintersnoeidemo,  promotie-

aktiviteiten middels deelname aan Lente Fair 

en kwekersdag in de Botanische Tuin te 

Kerkrade en aan het Oude Ambachtenfestival 

te Einighausen. Daarnaast ook nog de jaarlijks 

terugkerende veiling van onze planten in ons 

verenigingslokaal. Voorts diverse 

vergaderingen buiten de legio overlegmomenten 

voor, tijdens en na de show , organisatie van de 

feestdag etc. Bestuurlijk en voor de leden een 

druk jaar, met oprechte dank hiervoor aan de 

leden voor hun vaak tomeloze inzet in dit wel 

bijzondere verenigingsjaar. 

Moge het met ons allen gegeven zijn om het 

voortbestaan van onze bloeiende en gezellige 

VFKL waarin kennisoverdracht en gezelligheid 

de boventoon voeren , tot in lengte van jaren te 

bestendigen. 

   Kerkrade, april 2013          Notulist: Jo Sieler  

Heel veel planten werden aangevoerd voor 

de veiling. 
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En toch kwam de hitte..... 
De eerste zes maanden van 2013 waren te koud en te donker. Zelfs juni kon ons geen zomers idee geven, maar begin juli 

is het dan toch zover... Zomerse dagen met temperaturen boven 25°C brengen de mensen het zomerse gevoel en de zon 

warmt de aarde en de planten aardig op. Toch is er ook een aantal planten dat niet houdt van zoveel hitte en onder deze 

groep vallen ook de fuchsia's. Fuchsialiefhebbers genieten van de zomerse temperaturen, maar ze 

moeten   bedenken dat hun fuchsia's niet graag in de blakende zon staan. Natuurlijk kun 

je als fuchsialiefhebber het weer niet veranderen (gelukkig maar...), maar je kunt wel 

maatregelen  treffen, waardoor de fuchsia's minder lijden. Het 

in de schaduw zetten van de planten is voor veel 

fuchsialiefhebbers onbegonnen werk. Voor degene die maar enkele planten heeft is het 

een mogelijkheid. Door het in de schaduw zetten wordt ook bereikt dat de 

grondtemperatuur in de pot laag blijft, zodat de wortels niet verbranden. Een 

mogelijkheid is het bevestigen van schaduwdoek. Schaduwdoek beperkt de verdamping 

door de bladeren en het snelle uitdrogen van de grond. Tijdens warme periodes houden 

fuchsia's tegen de avond van een frisse douche, maar let op; de bladeren mogen niet kletsnat de nacht ingaan en men 

moet voorkomen dat de wortelkluit kletsnat blijft. Te veel water op de bladeren en op de stengels bevordert tijdens de 

koudere nachttemperaturen het ontstaan van botrytis en door een kletsnatte wortelkluit wordt de kans op wortelrot 

vergroot. Funest voor fuchsia's is het geven 

van voeding tijdens warme periodes. 

Doordat de wortels geen vocht opnemen 

wordt de zoutconcentratie in de wortelkluit 

te hoog en zullen de planten dat laten zien 

middels verbrande punten aan de bladeren. 

Dat geldt ook voor het water geven aan 

planten waarvan de bladeren ten gevolge van 

de warmte slap hangen. Door dat slap 

hangen van de bladeren minimaliseren  

planten hun verdamping en nemen ze dus 

geen water op.  Wanneer men dan toch water 

geeft verdrijft men de zuurstof tussen de 

wortels en zullen de slechte bacteriën 

(rottingsbacteriën) hun slag slaan. Het water 

geven is tijdens een hitteperiode bijzonder 

moeilijk, immers niet alle fuchsia's( en 

andere planten) verbruiken evenveel water. 

Het is daarom belangrijk voor het water 

geven te controleren (voelen of optillen) of 

een plant wel water nodig heeft. Of dat nu 's morgens of 's avonds gebeurt is niet zo belangrijk. Bedenk dat fuchsia's 

houden van een vochtige wortelkluit, maar niet houden van kletsnatte voeten.  

      ......... en na de hitte kwam de reactie......  

Met op donderdag 5 september nog een temperatuur van 32°C werd een lange droge periode afgesloten. Het vervolg 

was tegenovergesteld. Het weertype ging meteen op de herfst lijken. Veel regen zorgde ervoor dat in de fuchsia's een 

ander probleem opdook: botrytis. De afgevallen bloemen en bladeren bleven op de takken liggen, begonnen te rotten en 

botrytis was aanwezig. Ook de kuipplanten werden in korte tijd maar een slap aftreksel van wat ze voorheen waren. 

Rottende bloemen en bladeren waren door de regenval het gevolg. Natuurlijk werd door de regenval ook veel werk uit 

de handen genomen. Voor het water in de potten zorgde de natuur, met zoveel water dat het onder uit de potten lekte. 

Toch heeft ook dit koelere weer zijn charme. Kijk maar eens naar de kleuren van de fuchsiabloemen. Ze hebben voordat 

de vrieskou een einde aan hun dansen maakt nog een keer een rok aangetrokken in mooie intensieve kleuren. Ach laten 

we maar zo zeggen: elk voordeel heeft zijn nadeel. We wachten de volgende episode maar weer af! 

 

            H. Stoffels  

Na een snikhete dag (2 augustus 2013......36°C) zagen de bladeren van een 

fuchsia er zo uit. 

ZON 
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Mooie kuipplanten op het terras 

of op het balkon. 
 Op een zonnige, warme plaats doen veel uit 

Australië afkomstige planten het goed. Bij ons zijn het 

geliefde kuipplanten, maar ze hebben bijzondere 

behoeften.  

 De Australische grond is in het algemeen arm en 

licht zuur en daarom is het raadzaam Callistemon, 

Kangeroepootje en Leptospermum in rododendrongrond 

te planten. Ook de plantenvoeding moet aangepast 

worden. De normale kuipplantenvoeding is te veel van 

het goede en menige Australische plant zal het loodje 

leggen. Perfect is een lichte organische bemesting met 

hoornspaanders. De voedingswaarde van hoornspaanders 

bestaat voornamelijk uit stikstof en bevat geen fosfor, een 

stof waar veel Australische planten niet van houden. 

 Belangrijk is te weten uit welk gedeelte van 

Australië de kuipplant afkomstig is. Is de plant afkomstig 

uit het tropisch regenwoud, dan kan ze meer 

voedingsstoffen opnemen omdat daar voedingsstoffen 

gemaakt worden door het vergaan van planten. Ze 

groeien er snel en sterven af en vormen voedsel voor een 

nieuwe hergroei. Anders is dat in het hete en droge 

gedeelte van Australië. Daar worden geen 

voedingsstoffen aan de grond toegevoegd en blijft de 

grond arm. 

 De Australische planten hebben wel behoefte aan 

een lichte, zonnige standplaats, want Australië is het land 

met de meeste zonneschijn. Zo'n warme en lichte 

standplaats betekent wel dat men regelmatig water moet 

geven. Het liefste hebben de planten ontkalkt water. 

Daarbij is een goede afwatering noodzaak, want de 

planten houden niet van natte" voeten" 

 De genoemde planten moeten in de winter 

vorstvrij en licht staan en naar gelang de temperatuur 

stijgt is de lichtbehoefte groter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangoeroepootjes, niet in Australië, maar in mijn tuin. 

Crocosmia, zomerbol van het 

jaar 2005, maar voor 

fuchsialiefhebbers een plaag. 

 Hoe kan dat nu? Crocosmia is een knolgewas,en 

deze knollen kunnen vanaf april in de volle grond geplant 

worden. Men kan de knollen zelfs planten in een pot of 

kuip en bij een goede verzorging geven de knollen 

geweldige bloemen. De plant is afkomstig uit Zuid-

Afrika en is sinds 1900 bekend in Europa. Eigenlijk is de 

knol bekend onder de naam Montbretia. Geplant in april 

zijn de knollen in onze streken volledig winterhard. Men 

kan ze ook in het najaar in de volle grond planten, maar 

in een strenge winter hebben ze bescherming nodig. De 

smalle bladeren zijn decoratief  en de zowel de groot- als 

kleinbloemige soorten fantastische kleuren: opvallend 

rood, oranje, geel. Staand op een zonnige plek bloeit de 

Crocosmia vanaf juli tot september en na de bloei 

verschijnen de fraaie zaden, die ook in de herfst de tuin 

kleuren. Plaatsing in de zon is noodzakelijk om de plant 

tot bloei te laten komen en indien gebruikt als kuipplant 

is een ruime pot noodzakelijk.  

 Na een aantal jaren kan men buren, kennissen en 

vrienden mee laten delen in hun schoonheid, want 

Crocosmia vermenigvuldigt zichzelf door middel van 

wortelknollen. 

 Wat is dan de relatie met fuchsia's?  Wat de 

familieband betreft geen enkele, maar de bladeren van de 

Crocosmia oefenen in mijn tuin een enorme 

aantrekkingskracht uit op spintmijten en eenmaal op de 

bladeren van de Crocosmia zitten ze al gauw op de 

fuchsiabladeren, beter gezegd onder de fuchsiabladeren. 

reeds jaren achter elkaar vormt de Crocosmia een 

indicator voor de aanwezigheid van spint. De bladeren 

goed in de gaten houden betekent dat men de 

aanwezigheid van  spintmijten al gauw kan zien. 

Wanneer de bladeren door de aantasting vaal bruin zijn 

geworden is het eigenlijk al te laat. Het kwaad is geschied 

en het enige dat rest is het verwijderen van de bladeren en 

kijken of de fuchsia's al bezet zijn met spintmijten en 

maatregelen nemen.  

 Voor mij is het een mooie plant met een 

waarschuwingsfunctie en dat betekent dagelijks 

observeren. 

    H. Stoffels. 
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Bladval normaal. 
 Om tot bloei te komen hebben de, naar de Franse 

zeevaarder Louis-Antoine de Bougainville genoemde 

Bougainvillea's veel warmte, zon, vocht en voeding 

nodig. Alleen in een warme, zonnige zomer kan men 

buiten genieten van een rijke bloei. Het beste staan ze op 

de warmste plek in de tuin. Daar hebben ze veel water en 

voeding nodig. Zelf geef ik in elke vierde watergift 

voeding mee.  

 Bougainvillea's hebben een zwak wortelgestel en 

dat betekent dat men de wortelkluit bij verpotten 

voorzichtig moet behandelen. Wortelkluit inkorten zoals 

dat bij vele andere planten gebeurt betekent vaak het 

einde van de Bougainvillea. Hetr verpotten naar een 

grotere potmaat moet danook voorzichtig gebeuren, want 

de wortels breken snel af. Wanneer men de bougainvillea 

verpot voor augustus vormen zich nog voldoende wortels 

in de nieuwe grond en kan de plant de winterse periode 

overleven. In de winter is een temperatuur van 8 tot 10°C 

voldoende. Alvorens naar het winterkwartier te gaan 

worden de planten  ingekort tot hanteerbare planten. Ze 

verliezen in het winterkwartier wel hun bladeren, maar 

dat is geen probleem, want in februari ontwikkelen de 

planten al gauw nieuwe scheuten. In februari kan men de 

planten terug snoeien tot op 30 centimeter en de zich 

ontwikkelende nieuwe scheuten groeien snel. De planten 

verhuizen dan weer naar een warmere plaats en bij een 

temperatuur die ligt tussen 16 en 20°C ontwikkelen ze 

zich goed. 

 De huiskamer is geen geschikte plaats voor het 

overwinteren van de Bougainvillea. De lucht is er te 

droog en dat heet tot gevolg dat vooral spintmijten de 

planten bezoeken. Nee, al is het een mediterrane plant, ze 

hoort in de zomer buien op het terras, op het balkon of 

tegen een warme zuidmuur. 

 Veel liefhebbers hebben nogal eens problemen 

met de bladkleur. De bladkleur moet mooi donkergroen 

zijn, maar bij onvoldoende voeding zijn de bladeren wel 

eens lichtgroen. De oorzaak hiervan ligt in de voeding. 

Bougainvillea's houden van stikstof en bij gebrek 

reageren de bladeren met een te lichte, groene kleur. 

 

  

     H. Stoffels. 

                                           

De overwinterde pelargonium. 
 

 Wanneer men een mooie pelargoniumsoort heeft 

is het jammer deze in de herfst weg te gooien. 

Pelargoniums kunnen vrij goed in een pot overwinteren 

mits de omgeving niet te vochtig is. Om ruimte te 

besparen kan men de planten gedeeltelijk terugsnoeien. 

De echte snoei volgt dan in het voorjaar wanneer de 

planten weer opgepot worden. Bij deze snoei worden niet 

alle bladeren verwijderd, maar enkele laat  aan de plant 

zitten. Zij zorgen mede voor een nieuwe herstart. Na de 

snoei worden de planten verpot in een goede potgrond. 

De potgrond mag leem bevatten. Zet de plant niet in een 

veel grotere pot. In een grote pot blijft de aarde te lang 

vochtig omdat de planten door hun beperkte hoeveelheid 

bladeren weinig vocht kunnen opnemen. Ten gevolge van 

de te natte grond gaan de wortels rotten en maakt de plant 

geen herstart.  Integendeel.  En mocht de plant toch 

doorzetten, dan wordt de meeste energie gestoken in de 

groei en niet in de bloei. De bloemenrijkdom kan men 

bevorderen door tot eind april alle bloemknoppen weg te 

halen. Later in het seizoen zal de plant de liefhebber 

belonen met een rijkere bloei.  

Pelargoniumbloemen houden niet van regen. In een 

regenrijke zomer zullen ze snel rotten. Dit kan men 

voorkomen door de planten die in potten of kuipen staan 

tegen de regen te beschermen. Een plekje onder een 

oversteek of onder een overkapping is dan ideaal.  

 Pelargoniums zijn snelle groeiers en daarvoor is 

energie nodig. Omdat de planten meestal in potten of 

kuipen staan is tijdens het groeiseizoen bijmesten 

noodzakelijk. Dit kan men regelmatig doen tot en met 

augustus. De planten houden niet van een constant natte 

grond en daarom is het beter de potgrond te laten 

opdrogen. In de winter geeft men maar een enkele keer 

water. Pelargoniums kunnen goed tegen een droge 

wortelkluit, al moet men dit niet overdrijven. 
 
  
 
 

Bougainvillea's hebben groene en gekleurde bladeren. De 

eigenlijke bloem is wit en onopvallend. 

Pelargonium "Apple Blossom Rosebud" 

8



 In de 

zomer van 2012 

had ik een 

prachtige, 160 

centimeter hoge 

pelargonium 

Apple Blossom. 

Gedurende de 

winter stond 

deze plant in 

een vorstvrije 

kas. De winter 

was koud, 

vochtig en donker met als gevolg dat het in de kas vrij 

vochtig was, ondanks ventileren. Een van de planten die 

daar het slachtoffer van was was de pelargonium Apple 

Blossom. Op de 

bovenkant van de 

bladeren 

verschenen lichte 

vlekken, eerst 

geelbruin en 

veranderend in 

roestbruin. Aan 

de onderkant van 

de bladeren 

vormden zich 

roestbruine 

pukkels, 

waardoor het 

aangetaste 

weefsel sterft. Om erger te voorkomen heb ik de plant 

verwijderd, want die pukkels zijn opslagplaatsen van 

sporen en in de kas staan meerdere planten die gevoelig 

zijn voor roest.  Die duizenden sporen verspreiden zich in 

de kas en kunnen 

de andere planten 

infecteren. 

Eigenlijk staan 

pelargoniums niet 

goed in een 

koude, vorstvrije 

kas. De 

voorkeurstempera

tuur ligt bij 8°C, 

maar dan nog 

houden ze niet 

van vochtige 

lucht. 

 Een 

middel om de uitbreiding van pelargoniumroest te 

beperken is spuitzwavel, een middel van natuurlijke 

oorsprong. 

     H. Stoffels 

 

 Wanneer de haas in december door de sneeuw 

loopt eet hij met Pasen van de groene klaver.  Eet hij 

met Kerstmis van het groen, dan bedekt de sneeuw 

met Pasen de eieren. 

 

       

      

 Omdat ook klimplanten alleen maar kunnen 

groeien met voldoende licht is er voor hen maar een 

richting 

........en zo klim ik naar boven..... 
 Zo luidt een gedeelte van een versje dat ik 

herhaaldelijk met mijn kleinkinderen heb gespeeld: 

"Deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven...." 

Wie ook naar boven klimmen, dat zijn de klimplanten, 

maar zij hebben heel andere technieken dan telkens iets 

op elkaar zetten. Ook bij de klimplanten worden de 

stengels langer door het groeihormoon auxine. Ze werken 

zich op eigen kracht naar boven. Een van de voorwaarden 

is dat er materiaal aanwezig is waarlangs de stengels zich 

naar boven kunnen werken. Indien er geen klimmateriaal 

aanwezig is gaan heel veel klimplanten zich gedragen als 

bodembedekkers. Zouden de Mandeville en de 

Bougainville geen steunmateriaal vinden, dan gaan ze 

over de grond groeien als een bodembedekker tot het 

moment dat ze steunmateriaal vinden. 

 Bij het spelletje: "Deze vuist op deze vuist..." is 

het op elkaar plaatsen van vuisten een techniek om de 

hoogte in te gaan. Ook klimplanten hebben een techniek 

om hoger te gaan, maar de technieken verschillen nogal. 

Kijkend naar de techniek waarmee een plant zich 

omhoog werkt kan men de klimplanten verdelen in: 

 Klimplanten die slingeren. 

 Klimplanten die zich vasthouden met 

bijvoorbeeld ranken. 

 Klimplanten die zich vasthouden met 

bijvoorbeeld hechtwortels of zuignappen. 

 Klimplanten die zichzelf niet kunnen vasthouden, 

maar hulp nodig hebben. 

 Klimplanten die slingeren draaien zich a.h.w. om 

het steunmateriaal heen. Voor deze planten is elk 

steunmateriaal te gebruiken. Ze grijpen elk materiaal aan 

om al draaiend rond het steunmateriaal de hoogte in te 

gaan. Dat vasthouden kan met veel kracht gebeuren. 

Klimplanten die een enorme kracht gebruiken bij het 

vasthouden en vaak het steunmateriaal kapot drukken 

worden wurgers genoemd. De blauwe regen drukte in 

mijn tuin de regenpijp kapot waartegen hij in de loop der 

jaren naar boven groeide en de Euonymus werd zo 

omwikkeld en vastgeknepen dat deze stikte. Voorbeelden 

van slingerplanten die zeer stevig om het 

steunmateriaal heen zitten zijn de echte 

jasmijn, de kamperfoelie, de bruidssluier en de 

druif. 

 Binnen de techniek van het slingeren 

zijn twee mogelijkheden: of de plant draait 

zich rechtsom rond het klimmateriaal of 

linksom.  Zij draaien zich tegen de wijzers van 

de klok in naar boven. De rechtswindende 

planten draaien met de wijzers van de klok 

mee. (kamperfoelie,  blauwe regen, hop)  

 Klimplanten die zich vasthouden met 

bijvoorbeeld ranken slingeren niet de hele 

stengel rond het steunmateriaal. Dat 

vasthouden is de taak van  maar een klein plantendeel. 

Dat deel wordt een rank genoemd en deze blad- en 

stengelrank gedraagt zich als een antenne die op zoek is 

naar steunmateriaal. Is er contact met steunmateriaal- dat 

Sporenhoopjes aan de onderzijde. 

Lichte vlekken op de bovenzijde van 

een blad zijn een teken. 

De schimmel neemt met 

zuigworteltjes voedsel op uit de 

plantencellen waarna de bladeren 

afsterven. 
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kan ook een andere plant zijn- dan pakt de rank dit 

materiaal meteen vast,  daarbij ervan uitgaande dat er 

zich een aantal keren om het steunmateriaal heen draaien 

steviger is dan alleen maar vasthouden. Veerachtige 

ranken komt men vaak tegen bij de passiebloem, de 

siererwt, de klokwinde en de druif. 

 Zeer verwoede klimmers zijn de klimop, de 

campsis, de bruidssluier en de klimhortensia. Met hun 

korte, grijsgroene wortels klampen ze zich vast aan het 

steunmateriaal en hun voorkeur gaat daarbij uit naar een 

stenen muur of materiaal van hout. Klimop en 

klimhortensia moeten met hun wortels in het 

steunmateriaal kunnen dringen. De afrastering tussen mij 

en de buren is gemaakt van houten trellischermen. Na een 

korte hulpperiode hecht de klimop zich aan het hout, 

groeit dwars door de openingen naar boven en zo groeit 

het hele scherm dicht. Dit werkt niet bij een metalen 

trellischerm, want daar hechten de wortels niet aan en 

moeten de scheuten blijvend door de openingen geweven 

worden.  Het komt wel eens voor dat grote stukken van 

de klimop of klimhortensia t.g.v. de zwaarte of storm 

loskomen van hun steunmateriaal. Dan is het verstandig 

het losgeslagen gedeelte te verwijderen en de nieuwe 

scheuten weer naar boven te laten klimmen, immers 

eenmaal losgeslagen hechtwortels hebben niet de 

mogelijkheid zich opnieuw vast te hechten. 

 Tegen 

de 

scheidingsmuur 

met de 

achterburen 

staat een wilde 

wingerd. De 

techniek 

waarmee deze 

plant omhoog 

klimt is m.b.v. 

zuignappen. De 

manier waarop 

de plant dat doet 

is goed te volgen. Aan de stengels verschijnen eerst 

kleine, dunne stengeltjes met aan de uiteinden kleine 

verdikkingen. Wanneer deze verdikkingen de muur raken 

veranderen ze in kleine zuignapjes, waarmee ze zich 

stevig aan de muur vasthouden. Zuignappen en 

hechtwortels zijn heel moeilijk te verwijderen wanneer 

een gevel schoon wil maken na een begroeiing met 

klimop of wilde wingerd. De wilde wingerd is een 

fantastisch mooie, snelle  klimmer en vooral in de herfst 

schitteren de bladeren door hun mooie 

kleurveranderingen.  

 Tot slot een groep klimplanten die eigenlijk geen 

klimplanten zijn.  Ze hebben geen hechtwortels, geen 

zuignappen en kunnen niet klimmen door zich ergens om 

heen te draaien.  Deze groep planten zijn geen 

klimplanten in de betekenis van het woord. Zonder hulp 

kunnen ze niet omhoog groeien.  De planten uit deze 

groep worden leiplanten genoemd.  Ze hebben wel 

buigzame scheuten maar zonder hulp blijven ze over de 

grond groeien. Ze moeten worden geleid of aangebonden.  

Met behulp van gespannen draden, tegen de muur 

vastgemaakte metalen of houten rachelwerken kunnen ze 

toch muren, schuttingen en pergola's bedekken. De jonge 

scheuten moeten dan regelmatig geleid en aangebonden 

worden. Het aantal klimplanten dat zich hiertoe leent is 

groter dan men denkt. Zeker kuipplanten liefhebbers 

bezitten planten die men, zonder het te weten kan 

gebruiken als leiplanten: 

Ceanothus (Amerikaanse sering) 

Ficus carica (vijg) 

Fremontodendron (flanelstruik) 

Chaemomeles ( dwergkwee) 

Solanum jasminoides.  

Trachelospermum 

Ipomoa learii 

Campsis. 

Passiflora 

Aristolochia 

Asarina 

Bignonia 

Bougainvillea 

Clematis 

Gloriosa 

Gelsemium 

Hardenbergia 

Hoya bella 

Sollya belba 

Lapageria 

Lathyrus 

Jasminum officiale 

Mandevilla 

Jasmina sambac 

Plumbago. 

Rhodochiton 

Stephanotis 

Streptosolen.  

Tecomaria. 

Thunbergia 

Vitis 

Wisteria. 

 

 Uitstekend te gebruiken als leiplant zijn appel- en 

perenbomen. Het gebruik hiervan is niet van de laatste 

tijd. Vroeger stond bij veel oudere huizen een appel- of 

Wilde wingerd maakt fantastische 

herfstkleuren. 

Lapageria. 

Tecomaria capensis. 

Veel vogels vinden  voedsel in klim- en leiplanten. Zeker de insecteneters komen aan hun trekken, want in het dichte gebladerte 

bevinden zich veel insecten. In een dichtbegroeide klimplant vinden ze bescherming en nestgelegenheid. 
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perenleiboom. 

 Klimplanten of leiplanten worden meestal dicht 

bij een muur of bij een boom geplant.  Omdat de grond 

daar vaker droog is hebben de planten extra zorg nodig. 

Een royaal plantgat ( niet te dicht bij een muur of boom), 

de wortels dompelen in water en planten op de juiste 

diepte (bovenkant ruim onder maaiveld) zijn belangrijke 

voorwaarden voor een goede start en omdat de klim- of 

leiplant toch vrij dicht bij een muur of boom geplant is, is 

zeker in het begin extra water geven noodzakelijk. 

Klimrozen en 

bougainvillea's behoren 

ook tot de klimmers. Zij 

gebruiken geen ranken of 

hechtwortels, maar zij 

gebruiken dorens. Met 

deze dorens blijven ze 

overal achter haken en zo 

werken ze hun lange 

stengels naar boven. 

   

   

    H. Stoffels 

 

...... en zo klim ik naar boven....... 
 In de zomer stellen veel tuinliefhebbers hun tuin 

open voor andere tuinliefhebbers ( en zij die dat worden 

willen). Vaak ontdek je in zo'n tuin iets waaraan je zelf 

niet gedacht hebt. Tijdens zo'n tuinbezoek ontdekte ik 

"Madame Galen" als kuipplant. In een grote kuip met 

daarin een gedeelte van een trellischerm stond daar 

"Madame Galen"in de volle zon te pronken, zonder enige 

beschutting. Om te voorkomen dat de kuip zou omwaaien 

was ze met nauwelijks zichtbare haken vastgezet. Met 

haar oranjerode bloemen was zij een echte blikvanger. 

 "Madame Galen"is als kuipplant niet winterhard 

en moet daarom de winter doorbrengen op een beschutte 

plaats, al kan de plant best wel wat vorst verdragen. In 

een zacgte winter zou de plant op het gazon kunnen 

blijven staan, maar het risico van vergeten tijdens een 

strenge vorstperiode is te groot.  

 "Madame Galen"is een trompetklimmer en 

trompetklimmers zijn flinke groeiers, zo flink zelfs dat ze 

lange stengels maken die bovenin slechts een enkel blad 

en een enkele bloem dragen. De trompetklimmer kan 

men zonder problemen in model snoeien. Voor de als 

kuipplant gehouden plant betekent dat dat de scheuten in 

de late herfst voor het naar binnen halen ingekort worden. 

In het voorjaar krijgt de plant haar definitieve snoei: de 

nog aanwezige scheuten worden tot op enkele 

centimeters ingekort. Er kan zich dan een vrij compacte, 

goed bloeiende plant ontwikkelen, zeker wanneer ze in 

voedzame, kalkrijke grond op een warme plaats gezet 

wordt. 

 Aan diezelfde mooie kuipplant "Madame 

Galen"ontdekte ik nog iets. Veel scheuten waren met 

bindbuis aan het trellischerm vastgemaakt, ofschoon de 

trompetklimmers hechtwortels hebben. Toch zijn deze 

hechtwortels niet in staat het gewicht van de lange 

scheuten te dragen, zeker niet wanneer de plant als 

solitaire plant op het gazon staat.  Door te sterke wind 

kunnen de hechtwortels het geweld niet aan. Ook 

trompetklimmers die in de volle grond staan zal men af 

en toe aan moeten binden. 

 Trompetklimmers stellen weinig eisen aan de 

grond waarin ze staan. Voor een goede groei is 

regelmatig wat voeding en water geven noodzakelijk. De 

voeding moet niet te veel stikstof bevatten, want dan 

vormt de plant wel veel lange scheuten,maar er 

verschijnen weinig bloemen. Ook aan de hoeveelheid 

water stellen de trompetklimmers een limiet. Staan ze 

met hun wortels te lang in natte grond, dan treedt de 

verwelkingsziekte op. Onverwacht hangen dan de groene 

bladeren verlet aan de struiken. Zeker bij jonge planten 

kan dit voorkomen. 

 De trompetklimmer komt oorspronkelijk uit 

Noord-Amerika en is als plant in de volle grond 

winterhard.  In onze gematigde streken bloeit de plant 

(Camsis radicans) met zijn oranje-bruine bloemen wat 

later dan in het Middellandse Zeegebied. Volop in bloei 

heeft de trompetklimmer een exotische uitstraling en 

doordat hij winterhard is is Campsis radicans in veel 

tuinen toe te passen.  In het herkomstgebied worden de 

bloemen bevrucht door kolibri's, in onze streken wordt 

dat werk overgenomen 

door hommels en bijen. 

 Inmiddels zijn in 

de tuincentra veel 

variëteiten te koop. Het 

kleurenpalet varieert 

tussen oranje, rood en 

geel.  De hier genoemde 

en door mij aangeschafte 

"Madame Galen" is 

ontstaan door een 

kruising tussen de 

Amerikaanse Campsis radicans en de minder winterharde  

Chinese campsis "Campsis grandiflora'.  Dat maakt dat 

"Madame Galen" misschien iets minder winterhard is en 

bij voorkeur geplant moet worden op een beschutte 

plaats. 

 Elke trompetklimmer die in de grond goed 

gesetteld is gaat aan de wandel. Op meters afstand van de 

moederplant komen nieuwe scheuten uit de grond. Dat is 

zeker het geval wanneer men de wortels met een schoffel, 

of een spade of een hark raakt. Deze nieuwe scheuten kan 

men uitgraven en weer als 

aparte plant oppotten of op 

een andere plaats zetten. 

hierbij moet men er op 

letten of men wel of niet te 

maken heeft met een 

geënte soort.  

 Midden in mijn 

gazon in de voortuin 

plantte ik jaren geleden 

een Campsis en na een 

aantal jaren stonden er wel twintig nieuwe planten in het 

gazon. Door ze regelmatig boven de grond af te maaien 

zijn ze weer verdwenen. 

    H. Stoffels 

  

"Madame Galen" 

Campsis radicans. 
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Test uw kennis. Onkruidfilippine.    ******   
  

 Na de moeilijke puzzel van de uitgave van juli weer een moeilijke puzzel. In deze puzzel gaat het om het 

herkennen van onkruiden in de natuur. Als kind hebben de meesten van ons wel geravot in weilanden, bossen, bermen 

en op braakliggend land. Op deze manier hebben we een aantal onkruiden leren kennen en in deze puzzel is het de vraag 

of u ze nog herkent aan de summiere omschrijving. Het gaat dus om de juiste plantennaam bij de omschrijving.  De 

naam moet worden opgebouwd uit de lettergroepjes onderaan de puzzel. Elke lettergroep mag maar 1 x gebruikt 

worden. Tussen haakjes staat het aantal lettergroepen waaruit de naam is opgebouwd. Bij een juiste invulling staat in de 

anders gekleurde verticale balk de oplossing: een zegswijze. 

 

1. een onkruid dat ook als tuinplant groeit, maar heet dan anagallis. (3)  

2. meizoentje (3) 

3. met pluizig zaad op braakliggend terrein/ distelvink.(3)  

4. windende plant met trechtervormige bloemen.(3) 

5. het bekendste onkruid in het koren. (3) 

6. ze konden vroeger hele velden in een rode gloed kleuren. (3) 

7. steekt boven alles uit met haar witte bloemen gerangschikt in schermen.(3) 

8. bodembedekker met blauwe bloempjes. (3) 

9. vroeger gekweekt om wol te kaarden. (3) 

10. bloeit in de herfst zonder bladeren. (4) 

11. vruchten met vlezige, rode, giftige bessen in trossen. (3) 

12. de hartvormige vrucht bevat veel zaden. (4) 

13. gebogen stengel met hangende klokjes. (4) 

14. hemelsblauwe bloempjes langs de kant van de weg. (2)  

15. verwilderde sierplant uit het Himalayagebied/ bij ons groeiend langs een vochtige 

waterkant. (4) 

16. weideplant met witte bloemblaadjes rond geel hart. (2) 

17. met hele diepe penwortel/ moeilijk te verwijderen in gazon/ voer voor konijnen. (4) 

18. bloeiend in augustus met vele gele "knoopjes"/ in de "kroetwusj". (4) 

19. uit bladrozet komt lange steel met vele hangende hoedjes/ nu ook als plant in de border. (4) 

20. bepaalt in mei de kleur van vele weilanden. (4) 

21. aanraking van de bladeren veroorzaakt jeuk. (3) 

22. een plant uit de Malvafamilie met vruchten die op kaasjes lijken. (3)  

 

   

             

De zegswijze luidt....................................................................................... 
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1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      
 

AKK BRA ENK GDEN KAAR MAA NSK REUZ STEL 

AKKE CHEL ENWO GEL KAAS MADE OEM RIET STST 

ALSE DE ERB GUI KLA MARG OOS RMK TAS 

ARO DERS ERDI HEIL KOR MIEN PAA RUID VING 

BER EDSK ERE HER LAUW MONS PALM RUID IJLL 

BOER ELK ERHO HERF LIE NBL PRIJS RUID ZE 

BOL ENB ETEL JE LOEM NDE PRO RWI ZEN 

BOT ENB FJE JESK LOEM NDN RDE SALO  

 

Uitslag van de puzzel uit het juli-nummer. Ondanks de moeilijkheidsgraad slaagden er enkele leden in de puzzel 

op te lossen. Jammer dat niet meer leden de moeite nemen de puzzels op te lossen en de oplossing doorgeven. 

 De Nederlandse namen van de kuipplanten zijn: 

1. Braziliaanse guave   10. Frangipani.  19. Indische Rubberboom. 

2. Roze Trompetwinde.  11.Jacobinia.   20. Witte Aronskelk. 

3. Woestijnroos.   12.Indisch Bloemriet.  21.Klimlelie.  

4. Blauwe aardappelstruik.  13Arabische Jasmijn.  22. Kaapse Jasmijn. 

5. Theestruik.    14. Regenboom.  23.Congo Balsemien. 

6. Reuze Klimtrompet.  15.Engelentrompet.  24. Belgische Vlag.  

7.Marmeladestruik.   16. Lampenpoetser.  25. Mannentrouw. 

8.Bougainvillea.   17. Klokwinde.   26. Passiebloem. 

9. Paradijsvogelbloem.  18.Tibouchina. 

De zegswijze die 

ontstaat is: 

Zonder 

risico's 

geen 

champagne

.. 
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Trompetklimmer vermeerderen. 
 Wil men niet wachten op een scheut die spontaan 

uit de grond komt, dan kan men ook zelf initiatief nemen. 

Men kan ook op zoek gaan naar een wortelstek. De beste 

tijd daarvoor is het najaar, wanneer de planten inrust zijn. 

Met de spade maakt men een gat in de buurt van de plant 

en zoekt men een jonge wortel op. Hiervan snijdt men 

een stuk af van ongeveer 15 centimeter en maakt men het 

gat weer dicht. Door deze actie wordt het evenwicht 

tussen de bovengrondse en ondergrondse delen 

niet verstoord. Heeft deze ingreep echter 

plaatsgevonden bij een jonge plant dan is 

het raadzaam om ook een gedeelte van de 

bovengrondse delen te snoeien, zodat het 

evenwicht tussen het wortelgestel en de 

bovengrondse delen weer hersteld wordt.  

 Het wortelstuk hoeft niet van al zijn zijwortels  te 

worden ontdaan daar zij of meewerken aan het vormen 

van nieuwe uitlopers of vanzelf afsterven. Belangrijk is 

dat men de wortelstek op de juiste manier in een pot zet 

d.w.z. de bovenzijde boven en de onderzijde beneden. De 

bovenzijde is de plek die het dichtst bij de moederplant 

heeft gezeten. Om misverstanden te voorkomen kan men 

de plek die het dichtst bij de moederplant heeft gezeten 

(bovenzijde) recht afsnijden en de plek die het verst van 

de moederplant heeft gezeten ( onderzijde) schuin 

afknippen. 

 De wortelstek zet men in een pot met stekgrond 

en daarna graaft men de pot in in de volle grond of in de 

koude bak. De koude bak heeft als voordeel dat de 

planten meer tegen de kou beschermd worden en dat de 

temperatuur in de bak al gauw 

hoger wordt. Dat betekent 

echter weer extra zorg, want 

de stekgrond mag niet 

uitdrogen. 

 Mits de grond luchtig 

genoeg is kan de wortelstek 

ook zonder pot in de volle 

grond gezet worden en wel zo dat de bovenzijde gelijk is 

met het grondoppervlak. Planten in de volle grond heeft 

alleen zin wanneer er een goede afwatering is, want de 

wortelstek staat niet graag in blijvend kletsnatte grond. 

Ook de grond in de potmoet niet blijvend kletsnat zijn. In 

te natte grond bevindt zich te weinig lucht en krijgen 

schimmels de kans om te groeien en de stek te laten 

rotten. Meer water heeft de wortelstek nodig wanneer 

men succes heeft d.w.z. wanneer de wortelstek laat zien 

dat er een nieuwe plant gemaakt wordt.  

 De meest eenvoudige manier om de Campsis te 

vermeerderen is afleggen. Een lange rank wordt naar 

beneden gebogen en een gedeelte wordt met een pin in de 

grond vast gezet en het gedeelte dat in de grond zit wordt 

bedekt met aarde. Op de plaats waar de rank de aarde 

raakt groeien wortels. De wortelvorming kan men 

bevorderen door een kerf te maken in het gedeelte dat 

onder de grond komt. In het najaar kan de rank van de 

moederplant los worden gesneden en heeft men een 

nieuwe plant.   H. Stoffels 

 

Mijn pioen geeft elk jaar  

minder bloemen. 

Wat is de oorzaak? 
 In de vroege zomer bloeit mijn pioen met grote, 

gevulde, donkerrode bloemen, maar toch wordt het aantal 

bloemen elk jaar minder, terwijl het aantal neuzen 

toeneemt. 

 Toch is 

de oorzaak bij 

mij bekend. De 

pioen staat op 

een ongunstige 

plaats wanneer 

ze volop in het 

blad zit en omdat 

het blad hindert 

knip ik het 

enkele weken na 

de bloei 

helemaal weg. 

Wanneer het 

blad aanwezig 

blijft blijft de energievoorziening doorgaan en wordt 

opgeslagen in de ondergrondse delen van de plant. In 

deze periode worden de nieuwe knoppen gevormd, maar 

doordat de bladeren te vroeg verwijderd worden is de 

energievoorziening te beperkt geweest. 

 In de nazomer sterven 

de bladeren pas af en is hun 

taak weer voor een jaar 

volbracht.  Ze laten alvorens 

af te sterven nog hun mooie 

herfstkleuren zien en dan is de 

rustperiode van de pioen al 

gauw aangebroken.  

 De beste tijd om 

pioenen te delen of te verplanten is september/oktober.  

Delen gebeurt met een scherpe schop en de aparte delen 

worden elders in de tuin geplant of weggegeven aan 

vrienden of bekenden. Bij het planten moet men er op 

letten dat de neuzen slechts even onder de grond zitten. 

Te diep geplante pioenrozen hebben te veel tijd nodig om 

zich weer naar boeven te werken en bloeien daarom 

slecht.  Ook goed geplante pioenrozen bloeien niet 

meteen.  Al staan ze in vruchtbare grond op een plaats in 

de volle zon, op de eerste bloemen kan men meestal wel 

twee jaren wachten. Heeft de pioenroos zich eenmaal 

goed gesetteld, dan kan men er, mits de juiste verzorging, 

jaren plezier van hebben. 

     H. Stoffels 

  
Sinds enkele jaren streven we ernaar de contributie 

voor 1 januari van het nieuwe jaar binnen te 

hebben.  Tijdens de ledenbijeenkomst van 15 

oktober is er gelegenheid de contributie te voldoen.  

Natuurlijk kan men de contributie ook overboeken 

op rekening NL 17 Rabo 016.99.32.206.Alle 

betalingen lopen voortaan over dit 

rekeningnummer. 
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Weelderig bloeiende viooltjes. 

  Aan alles komt een einde. Zoals er een einde 

komt aan de zomer, zo zal er ook een einde komen aan de 

winter. Wanneer in de herfst de kuipplanten in hun 

winterverblijf staan kunnen in potten, kuipen, hangpotten 

of hangingbaskets kleinbloemige viooltjes geplant 

worden. Op tijd in de herfst planten betekent dat ze zich 

kunnen voorbereiden op de winter immers hoe meer 

wortels hoe beter ze de winterkou kunnen doorstaan. 

 Voor een winterse beplanting zijn Endurioviolen 

zeer geschikt. Reeds in december 

verschijnen de eerste bloemen en 

zodra er bloemen uitgebloeid zijn 

worden de stengels met een kleine ruk 

van de plant getrokken. Heeft men 

hier geen ervaring mee, dan kan men 

de uitgebloeide bloemen zo laag mogelijk wegknippen. 

Wanneer men de planten voor dit werkje naloopt kan 

men tegelijkertijd de beschadigde bladeren verwijderen. 

Op deze manier houdt men de planten gezond en spoort 

men de planten aan nieuwe knoppen te vormen. 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bij wat strengere vorst gaan de 

bladeren en de bloemen slap 

hangen. Het is alsof ze watergebrek 

hebben, maar dat is niet zo. Door 

hun manier van reageren op de 

vrieskou beperken ze de 

verdamping en hoeft er vanuit de 

bevroren grond maar weinig vocht aangevoerd te worden. 

Sneeuw die op de planten is gevallen hoeft men niet te 

verwijderen, want de sneeuwlaag werkt als een 

isolerende deken en de sneeuwlaag doet weinig schade 

aan de planten. Na de vorstperiode herstellen de planten 

snel en al gauw staan ze weer te bloeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enkele weken is er van de bak niets meer te zien. Door 

hun kruipende plantbouw zijn ze zeer geschikt voor 

hangingbaskets. 
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Oude ambachten Einighausen 4 augustus. 

 

 

 Al weer voor de derde 

keer was de VFKL present op de 

oude ambachten in Einighausen. 

Op deze mooie, zonnige zondag 

in augustus konden veel 

bezoekers genieten van een mini-

show van fuchsia's en 

kuipplanten op het binnenerf van 

de  boerderij van de familie 

Kurvers.  

 Met enkele mensen van 

de vereniging werden op 

zaterdag de pergola's gebouwd en 

op zondag  de planten 

gerangschikt. Uit de positieve  

reacties van de vele bezoekers 

bleek dat het geheel in de smaak 

viel. Volgens bezoekers die reeds 

vorige edities aanwezig waren 

was dit de mooiste aankleding van het erf. 

 Uiteraard werden vele vragen gesteld en werden alle vragenstellers te woord gestaan door  fuchsia- en 

kuipplantenliefhebbers van de vereniging. Veel interesse was er voor de uitleg, maar voor vele bezoekers was een 

lidmaatschap van de vereniging nog een stap te ver.  

Het waren niet alleen de planten die de aandacht trokken, ook de vrolijke noot (zie foto) ontbrak niet. Met 

accordeonmuziek kregen de muzikanten bij enkele bezoekers ook nog de voetjes van de vloer. 

 Mede door de grote interesse van de bezoekers en de aanwezigheid van de muzikanten was de middag snel 

voorbij en kon om 18.00 uur begonnen worden met het afbreken en opruimen. Enkele uren later was er op het erf geen 

plant en geen materiaal 

meer te bekennen en 

konden de medewerkers 

terugzien op een 

geslaagde activiteit. De 

VFKL heeft zich op 

deze middag van zijn 

beste kant laten zien en 

dat was een van de 

doelstellingen. Dat deze 

middag slechts een 

nieuw lid voor de 

vereniging opleverde 

mag de pret niet 

drukken. 

 Bij leven en 

welzijn zullen we 

volgend jaar weer 

present zijn op de Oude 

Ambachten in 

Einighausen. 
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Beth Robley 

 

Kweker:    Tiret 1971 

Bloem:      Dubbel, grote hangende bloem. 

Bloembuis:    Tamelijk kort; groenachtig wit. 

Kelkbladeren:    Lang, wit met roze zweem. Binnenkant zalmroze: groene toppen. 

Kroonbladeren:    Lang. Rood/oranje met lichtere vlekken aan de basis. 

Helmdraad:    Rood. 

Helmknop:    Paars. 

Stuifmeel:    Crême. 

Stijl:     Lang. Zalmkleurig. 

Stempel:    Crême, knopvormig. 

Bloei:      Normaal. 

Bloeitijd:    Normaal. 

Knop:     Langwerpig. 

Blad:     Groot; langwerpig, getand, middelgroen blad met rode nerf en bladsteel. 

Groeiwijze:    Hanger, die normaal vertakt.. 

Kweekwijze:    Geen eisen. Een plant die zeer geschikt is voor een plantenbak. 
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 Fantaserend over de lente. 

Op mijn vakantieadres in de Hunsrück in januari 

zit ik bij het licht van een bureaulamp te schrijven over 

bloemen en planten. Tegen de schemering kijk ik naar 

buiten en bewonder de donkere boomsilhouetten die 

afsteken tegen de lichtgrijze achtergrond van de hemel. 

Tussen de struiken en bomen door zie ik op de 

achtergrond de lichten van een dorp hoog op de berg 

gelegen. Fel rood knippert het licht boven op de 

windmolens iedere keer wanneer een wiek voorbijkomt. 

Buiten is het verder grauw en grijs. Het is er koud en er 

valt wat regen. De vele vogels die genoten hebben van 

het voer dat ik aan de takken heb gehangen hebben hun 

slaapplaats opgezocht.  Tussen schemering en duisternis 

zit ik aan tafel en denk dan aan de komende lente. In mijn 

gedachten ontwikkelt zich een ideaal beeld van de lente. 

Echter denkend aan de lente kan niet zonder afscheid te 

nemen van de winter en van de planten die de voorboden 

zijn van de komende lente. Ook al zit ik hier in de 

Hunsrück, toch zie ik de gele bloemen van de 

winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) stralen. De 

goudgele bloemen vallen direct op en de scheuten houden 

zich vast aan het verkleurde hout van de schutting. Iets 

verder naar de voordeur staat de toverhazelaar met zijn 

goudgele bloemen. Qua vorm zijn de bloemen van de 

toverhazelaar en de winterjasmijn niet met elkaar te 

vergelijken. Als kleine spaghettisliertjes trotseren ze alle 

winterse omstandigheden en pas wanneer in maart de 

lente zich aankondigt verschijnen de bladeren. De 

toverhazelaar (Hamamelis) is evenals de Vibirnum 

bodnantense een naaktbloeier. De roze bloempjes van 

deze Vibirnum verschijnen aan het eind van de winter 

aan de nog kale takken en is niet elke tak met bloempjes 

bezet, de geur van de bloemen is duidelijk aanwezig. 

Tussen de stenen van de rotstuin voor de overkapping 

steken de bloemen van de Winterakoniet hun neus boven 

de rest uit. Zij showen hun gele bloemen en vallen op 

tussen de zichzelf vermeerderde sneeuwklokjes. Langs de 

tuinkamer staat een rij kerstrozen. Ook zij kondigen in 

diverse kleuren het einde van de winter en het begin van 

de lente aan. De nieuwe bloemknoppen steken in 

december/januari hun neuzen boven de grond en met hun 

kleuren vrolijken ze het laatste deel van de winter op. 

Wanneer zij hun prachtige bloemen laten zien ontwaakt 

de lente. In de berm langs de oprit naar de garage hebben 

de heidestruiken weer hun best gedaan de verschillende 

kleuren te tonen. Aan het einde van de winter verbleken 

de kleuren en wachten de struiken op de lente, want dan 

worden ze geknipt en worden ze uitgenodigd nieuwe 

twijgen te vormen waaraan in de volgende winter weer de 

bloemen kunnen prijken. 

 Deze winterbloeiers hebben geen bescherming 

nodig. De bloemknoppen zijn door moeder natuur zo 

Toverhazelaar

. 

Vibirnum

. 

Winterjasmijn. 
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ingepakt dat ze niet kunnen bevriezen en over water 

krijgen hoeven ze zich geen zorgen te maken. Doordat ze 

weinig of geen bladeren hebben en doordat de 

temperatuur laag is vindt er weinig verdamping plaats en 

de hoeveelheid die ze nodig hebben halen ze met gemak 

 Eindelijk. Het is lente. De winter is voorbij en de 

eerste zonnestralen verwarmen de grond. De grauwe 

winterdagen hebben plaats gemaakt voor de fraaie 

kleuren van de lente en de zon verandert de stemming. 

Het is nu niet meer buiten lopen en kleumen, maar 

genieten van de bloeiende Magnolia, van de gele kleuren 

van de narcissen, van de in de border staande primula’s, 

die zich herstellen van de winterse aanval. Ook komen de 

violen weer tot leven in de volle grond en in de 

hangpotten.  Wanneer dit alles ook nog overgoten wordt 

door een heerlijk lentezonnetje aan een strakblauwe 

hemel is de winter snel vergeten. De zonnestralen 

betoveren ook de gele kleur van de Forsythia,  de roze 

bloemen van het amandelboompje, de openbrekende 

knoppen van de Exochorda en de uitbottende knoppen 

van de judasboom. Iets verder staan de Hardenbergia’s 

met hun witte, roze en blauwe bloemen. De moeite van 

het overwinteren heeft zich geloond, want ze tooien zich 

in de lente met mooie bloeiaren. Ik neem maar even een 

stoel en plaats deze zo dat ik de tuin in kan kijken en in 

gedachten weg kan doezelen in deze kleurrijke 

omgeving. 

 Bij de waterput is het nostalgisch. De oude 

dakpannen lijken lang niet zo oud in het zonlicht en de 

put als geheel vormt een mooie achtergrond voor de rode 

keizerskronen die ervoor staan. Het is alsof de bloemen 

van de groep keizerskronen minachtend neerkijken op de 

narcissen, de hyacinten en de blauwe druifjes waar ze 

tussen staan. Op het terras bloeien de viooltjes en de 

vrolijke gezichtjes van de bloemen maken dat de tuinman 

ook een vrolijk gezicht trekt. Het kan niet zo zijn dat de 

tuinman met een nors gezicht rondloopt terwijl de 

bloemen alle moeite doen om te stralen. Bijzonder 

uitnodigend tot een lentegevoel vormt de combinatie van 

geel en blauw bij de viooltjes. De hangingbaskets met de 

hangviolen die er in de winter somber bij hingen stralen 

nu in de lentezon. Ook de kleine lichtblauwe bloempjes 

van de rozemarijn nodigen uit tot het opzetten van een 

vrolijk gezicht. 

 Aan de oostzijde in de tuin staan in de zon de 

berken, de eik en de els te pronken met hun uitlopende 

knoppen. Ze willen openbarsten en hun bladeren laten 

zien. De warmte van de zon wekt hen weer tot leven en 

tussen hun takken door vallen de zonnestralen op de 

koningin van de winter. De bloemen van de Camellia’s 

werken betoverend in het voorjaarslicht en lijken andere 

bloemen te hebben dan tijdens de sombere winterdagen.  

Tussen het donkere groen van de bladeren stralen de 

witte en rode bloemen alsof ze hun best doen de tuinman 

te plezieren. 

 Het is lente en tijdens de lentemaanden april, mei 

en juni verandert de hele tuin. Er is een explosie van 

leven. De gele en blauwe regen ontwikkelen weer hun 

groen en hun bloemtrossen. De blauwe regen klemt zich 

vast aan de paal waarnaast hij is geplant en het lijkt alsof 

hij deze niet meer wil loslaten. De nieuwe uitlopers 

willen de pergola veroveren om daaraan hun bloemen te 

showen. 

 Mooie boden van de lente zijn de bloeiende 

kersenboom, de bloeiende sering en de op het kale hout 

bloeiende judasboom. De genoemde planten wedijveren 

allemaal om de meeste aandacht. De kersenboom doet dat 

met zijn hoeveelheid roze, lichtgeurende bloemen, de 

sering met de betoverende geur van haar bloemen en de 

judasboom showt zijn bloemen op het blote hout. Het is 

alsof de Exochorda niet onder wil doen voor deze show, 

want door de grillige groeivorm en de grote hoeveelheid 

bloemen probeert hij de aandacht te trekken. Het is 

genieten wanneer tijdens de zonnige lentedagen het 

zonlicht deze planten extra verwent. Reeds tijdens de 

winter staken de pioenrozen hun neuzen boven de grond, 

maar de lentezon heeft hen helemaal tot leven gewekt. 

Door de hogere temperatuur hebben de planten hun 

bladeren en bloemen ontwikkeld en het felle rood zorgt 

ervoor dat ik hen wel moet zien. De boompioenen langs 

de schutting proberen met hun grote, los fladderende 

bloembladen ook de aandacht te trekken. In de zon 

stralen ze, maar na enkele regenbuien zijn de bloemen 

geen schim meer van de bloemen die in de zon straalden. 

Ach ja, ik geniet van al het positieve in de lente en wil 

het noodzakelijke (regen) wel vergeten. Gelukkig gaat de 

natuur buiten mijn fantasieën haar eigen weg. 

 Het lentezonnetje zorgt voor een behaaglijke 

warmte en al spoedig verschijnen de werkers van de 

natuur. Zij die er mede voor zorgen dat er weer een 

nieuwe lente komt. De bijen en de hommels zijn weer 

actief en dragen door hun zoektocht naar de zoete stof in 

de bloemen bij aan het sexleven van de planten. Soms 

zijn deze transporteurs helemaal bedolven onder het 

Magnolia. 
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stuifmeel, waarvan ze een gedeelte achterlaten op de 

stamper van de volgende bloem die ze bezoeken. 

 Zelfs de vogels die tijdens de sombere 

wintermaanden strijd leverden om de pinda’s, de 

vetbollen, de zonnepitten en de rotte appels hebben 

gekozen voor een andere leefwijze. Waren ze tijdens de 

wintermaanden stil en alleen maar gefocust op overleven, 

nu vliegen ze vrolijk rond, zingen vanaf allerlei plaatsen 

hun hoogste lied en zijn driftig op zoek naar een partner 

om alweer het leven door te geven. De ene vogel doet dat 

vanaf het hoogste punt van een boom, de andere zit 

verscholen in het struikgewas en gooit van daaruit zijn 

gezang de wereld in. Met hun gezang imponeren ze niet 

alleen en soortgenoot, maar ook diegenen die zich op 

mooie lentedagen in de tuin bevinden. 

 Lente. De 

natuur komt tot leven. 

Al van voor de winter  

zitten de kippen in hun 

mooiste verenpak en de 

hanen kraaien om het 

hardst om indruk te 

maken. Wanneer het 

zonlicht door de bomen op het fantastische verenpak van 

de hanen valt is het alsof ze een modeshow lopen en 

daarmee maken ze niet alleen indruk op de hennen, maar 

ook op de tuinman die het geheel aanschouwt. En actief 

dat ze zijn. Lente, het begin van leven.  

 Het weer lokt ook de mensen naar buiten die niet 

bezig zijn met de tuin. De tuinliefhebber heeft het hele 

jaar door wel iets om in de tuin bezig te zijn, maar in het 

voorjaar komt ook de rest van de familie weer naar buiten 

en wordt de koffie- of theepauze buiten doorgebracht en 

iedereen steekt de loftrompet over alweer zo’n mooie 

lentedag. 

 Maar ik zit hier. In een ander land en meer dan  

tweehonderd kilometer van huis. Het is donker en ik 

word uit mijn fantasiewereld gewekt door mijn vrouw die 

de gordijnen dichttrekt en het licht aandoet. Weer met 

beide benen op de grond bedenk ik dat me dat alles nog 

te wachten staat en dat die droom dan misschien 

werkelijkheid wordt. Ik kijk er op deze sombere 

januaridag rijkhalzend naar uit. 

 

    H.Stoffels. 

 

Potgronden en meststoffen. 
 In de wat beter gesorteerde tuincentra vindt men 

tegenwoordig vele soorten potgrond en vele schappen 

met meststoffen. Dit artikel is bedoeld de gebruikers van 

potgronden  en meststoffen daarin een beetje wegwijs te 

maken. Het is nu eenmaal zo dat gewone tuinaarde niet 

geschikt is voor potten en bakken. Tuinaarde heeft voor 

dit gebruik niet de goede structuur. Deze tuinaarde wordt 

in de potten en bakken bij droogte vrij hard en blijft in 

regenweer te nat. In dat geval 

krijgen de planten via de wortels 

te weinig zuurstof en ze sterven 

af met als gevolg dat de planten 

doodgaan. Een goede potgrond 

moet een dusdanige structuur 

hebben dat de planten te allen 

tijde met hun wortels vocht uit 

de grond kunnen halen. In dat 

vocht zitten de nodige 

voedingsstoffen en in een goede 

potgrond zit ook voldoende 

zuurstof. Diverse soorten potgrond 

voldoen aan deze eisen. Het is wel 

zo dat de kwaliteit de prijs bepaalt en de prijzen variëren 

nogal. De zeer goedkope potgronden voldoen niet aan de 

eisen die de planten stellen. Ze 

bevatten te veel reeds verweerd 

zwartveen. Deze potgrond blijft te 

lang nat en bevat te weinig 

voedingsstoffen. 

 Potgrond van goede kwaliteit 

kost tegenwoordig nu eenmaal geld, 

maar de zomerbloeiers, fuchsia’s en 

kuipplanten in potten en bakken 

zullen er het gehele seizoen dat ze er 

in groeien dankbaar voor zijn. Een 

goede potgrond behoudt gedurende 

het seizoen zijn structuur. Naast 

potgronden op witveen basis zijn er 

ook goede potgronden op basis van 

compost of op basis van 

kokosnootvezels (cocopeat). Mensen 

die vanwege het milieu geen gebruik 

Dit is een 

pakketje cocopeat 

van 5 kilogram. 

Met lauw water 

maak je er 65 liter 

potgrond van. 

De trotse haan maakt indruk. 
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willen maken van turf hebben zo enkele goede 

alternatieven. 

 De meeste potgronden zijn voorzien van 

meststoffen. Deze meststoffen zijn voor de planten 

gedurende vier tot zes weken beschikbaar. Daarna moet 

men de planten regelmatig bijmesten, behalve wanneer in 

de potgronden lang werkende meststoffen (b.v. 

Osmocote, Plantacote e.d.) verwerkt zijn. Wanneer de 

voeding  na vier tot zes weken verbruikt is, dan zijn er 

enkele mogelijkheden om de planten van voeding te 

voorzien.  Plantenliefhebbers, die niet zo consequent zijn 

in het geven van voeding kunnen gebruik maken van  

lang werkende meststoffen. Deze kan men in de 

plantenbakken of potten steken en gedurende de zomer 

komen de voedingsstoffen vrij. Gecoate meststoffen of 

voedingsstaafjes zijn dan zeer geschikt. In een koele 

zomer echter komen er minder meststoffen vrij dan in een 

warme zomer en dat komt omdat de hars rondom de 

gecoate voedingsstoffen door minder warmte minder snel 

smelt. Reeds in het voorjaar steekt men deze 

voedingsstoffen in de potkluit en de warmte en de regen 

moeten de rest doen. Gecoate meststoffen zijn er voor 

kortere en langere periodes. Zo zijn er gecoate stoffen die 

na drie maanden uitgewerkt zijn, maar er zijn er ook die 

pas na negen maanden uitgewerkt zijn. Bij het kopen is 

het dus goed opletten voor welke planten men de 

meststoffen nodig heeft. Niet alleen de werkingsduur van 

de gecoate meststoffen en voedingsstaafjes is 

verschillend per product, ook wat de samenstelling van 

de voedingsstoffen zijn er grote verschillen. Ook hier 

betekent het dus dat men, alvorens te kopen, moet weten 

voor welke planten men ze wil gebruiken. Tegen het 

einde van de werkingsperiode moet men toch controleren 

of er nog voldoende voedingsstoffen vrij komen. 

Constateert men een voedingstekort, dan moeten er 

voedingsstoffen aangevuld worden. Wanneer augustus in 

zicht is moet men niet meer voeden met gecoate 

meststoffen en voedingsstaafjes. Het tekort aan 

voedingsstoffen kan men dan aanvullen met een 

vloeibare, minerale meststof. Op de verpakking staat 

hoeveel men moet toevoegen aan het water. 

Tegenwoordig zijn er ook potgronden in de handel voor 

bepaalde plantengroepen. De samenstelling van deze 

gronden is afgestemd op een bepaalde groep. Zo is er een 

potgrond voor mediterrane planten, voor zuur minnende 

planten, voor kuipplanten, voor cactussen, voor 

orchideeën enz. Een potgrond voor kuipplanten 

bijvoorbeeld moet aan bepaalde eisen voldoen. De reden 

hiervoor is dat deze planten lang in dezelfde potgrond 

blijven staan. De potgrond moet een goede structuur 

hebben. Slechte potgronden vervilten snel en dat kunnen 

fuchsia’s, kuipplanten, cactussen enz niet hebben. Een 

goede potgrond gecombineerd met een goede voeding is 

belangrijk voor alle planten.                            H. Stoffels 

Gezellige avond 17 november. 

Wie sjoen os Limburg is. 

 Tijdens de gezellige avond zullen we meer 

ervaren over de schoonheid van ons Limburgse Land. 

Vooral de natuur zal aan bod komen en diverse planten 

en dieren zullen de revue passeren. Bijzondere planten en 

bekende planten en de fladderaars die deze planten 

bezoeken. 

 Op twee grote 

schermen zal Olaf op den 

Kamp  

( bekend van zijn activiteiten 

voor natuurmonumenten) 

ons laten genieten van het 

moois dat in het Limburgse 

Land aanwezig is. 

 Deze lezing is 

gebaseerd op datgene wat in 

zijn twee wandelboekjes 

staat:  "Op zoek naar Das, 

Maretak en Vliegenorchis" en "Langs mijnen en 

groeven". 

 Voor mensen die van wandelen houden en 

nieuwsgierig zijn in wat ze zien zijn deze boekjes tijdens 

deze avond te koop. 

 

 

 

Hoogstamboomgaard in de gemeente Eijsden/Margraten. 

Vliegenorchis 
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Wie kweekt de mooiste plant? 
 Bedoeld om de kennis onder de leden te vergroten en om de belangstelling voor planten te bevorderen konden 

de leden tijdens de bijeenkomst van juli hun mooiste planten meebrengen. Het aantal meegebrachte planten viel niet 

tegen, maar het kunnen er natuurlijk altijd meer zijn. De meegebrachte planten sierden een groot gedeelte van de zaal en 

de planten werden met aandacht bekeken. Natuurlijk werden er onderling discussies gevoerd over het bereikte resultaat 

en juist daarvan kan men leren. 

De meegebrachte planten werden in de pauze beoordeeld door de aanwezigen. Iedereen kon een stem uitbrengen op een 

plant uit een van de vier categorieën en nadat de stemmen geteld waren kwam het volgende resultaat uit de bus: 

 

Fuchsia's kleiner dan 60 cm:    Fuchsia's groter dan 60 cm: 

1. Harrie en Jeanne Wassenberg    1. Lou Tops 

2. Harrie en Jeanne Wassenberg.   2. Jan Ramaekers. 

3. Annelies Weijers     3. Fien Heijnen. 

 
Kuipplanten kleiner dan 60 cm.:   Kuipplanten groter dan 60 cm: 

1. Jan Ramaekers.     1. Renate Plum. 

2. Harrie en Jeanne Wassenberg.   2. Harrie en Jeanne Wassenberg. 

3. Habets.      3. Habets en Mathieu en Annie Zilverstand. 

 

Voor de genomen moeite ontvangen de prijswinnaars tijdens de gezellige avond van 17 november een tegoedbon. Het is 

maar een kleine attentie, maar ze is dan ook alleen maar bedoeld om te stimuleren. Hopelijk staan er volgend jaar achter 

in zaal Keulen nog meer planten! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het jaar 2013 loopt langzaam weer ten einde. In deze maand oktober worden de meeste planten klaar 

gemaakt voor de winterberging en al gauw staat het nieuwe jaar 2014 voor de deur. De penningmeester 

moet ook zijn verplichtingen nakomen en daarom vraagt hij aan alle leden de contributie te betalen voor 

31 december 2013, zodat hij de boeken in orde kan maken. Contributie betalen kan op de nog enig 

resterende betaalrekening van de VFKL en die is NL 17 Rabo 016.99.32.206 
voor zowel binnenlandse als buitenlandse betalingen. 
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Fuchsia's overwinteren en geen 

winterkwartier? Toch kan dat. 

Hoe? Lees dan snel verder. 
 Tijdens activiteiten van de VFKL ontmoet ik 

vaak mensen die geïnteresseerd zijn in fuchsia's, maar ze 

hebben steeds hetzelfde probleem. Waar laat ik de 

planten in de winter? Voor dit probleem bestaat een 

oplossing. Heel veel fuchsia's kunnen tegelijkertijd 

overwinteren in enkele emmers op een vierkante meter. 

Verbaasd?  En toch is het mogelijk. Fuchsialiefhebbers 

die voldoende plaats hebben snoeien hun planten en 

brengen die naar een winterkwartier. Heeft men geen 

winterkwartier, dan kan men van de gesnoeide planten 

najaarstekken nemen  en op die manier is men verzekerd 

van nieuwe planten. Indien men de planten moet 

opruimen bij gebrek aan een winterkwartier betekent dat  

geen najaarsstek, geen voorjaarsstek en geen 

moederplanten. Het toverwoord om toch fuchsia's te 

hebben in de zomer  is houtstek of winterstek. Hoe dat 

mogelijk is? 

1.Alvorens naar hun winterkwartier te gaan worden de 

fuchsia's teruggesnoeid.  Heeft men geen winterkwartier, 

dan neemt men, bij 

voorkeur in 

november, een 

aantal verhoute 

stengels met hun 

bladeren. 

(afbeelding 1).  De 

stekken moeten goed 

uitgerijpt zijn. Dat is 

te zien aan de kleur 

van het hout. De 

stengel moet bruin 

van kleur zijn. 

Natuurlijk kan men geen verhoute stam met een doorsnee 

van 2 centimeter gebruiken. 

2. De verhoute stekken 

worden van alle bladeren 

ontdaan en  op een lengte 

van ongeveer 10 

centimeter geknipt met 

onderaan en bovenaan een 

knoop, maar let op wat 

onder en boven is.     

(afbeelding 2).  Een aantal 

stekken van dezelfde 

cultivar wordt 

samengebonden en van 

een naamkaartje voorzien. De naamkaartjes moeten van 

niet vergankelijk materiaal zijn en beschreven kunnen 

worden met watervaste inkt. Het naamkaartje wordt met 

de stekken samengebonden en verdwijnt later in de 

grond. 

3. De samengebonden stekken worden in 

lichtbevochtigde zand gezet. Hiervoor kan men het beste 

zuivere scherpe zand gebruiken en dat zand doet men in 

een waterkorf, die geschikt is voor waterplanten. Deze 

waterkorf wordt in een grotere ompot gezet, zodat het 

zand niet kan weglopen.  Op afbeelding 3 is slechts één 

bundel te zien, maar in 

werkelijkheid kan men 

vele bundels naast 

elkaar zetten. Omdat 

meerdere bundels in 

dezelfde waterkorf 

geplaatst zijn is een 

nauwkeurige 

naamsaanduiding 

belangrijk. Wanneer alle bundels in de waterkorf gezet 

zijn vult men deze met zand en wel zo dat de toppen een 

halve tot een centimeter boven het zand uitsteken. Is dat 

gebeurd, dan wordt het zand goed nat gemaakt.  

4. De gevulde waterkorf wordt nu in een plastic emmer 

geplaatst. Eerst legt men echter op de bodem van de 

emmer een laagje grond, die heel weinig meststoffen 

bevat.  De ruimte tussen de waterkorf en de emmer vult 

men verder op en wel zo dat de 

houtstekken met een tot twee 

centimeter grond bedekt zijn. 

De houtstekken zijn nu klaar 

om opgeborgen te worden in 

een 

vorst

vrije 

ruimt

e. 

(garage, smeerput, zolder, 

kelder, kruipruimte) 

Gedurende de winterperiode 

moet men regelmatig 

controleren of de grond nog 

voldoende vochtig is. (Fuchsia's die in de pot gebleven 

zijn moet gedurende de winter ook enkele keren 

gecontroleerd worden en zo nodig wat water krijgen) 

Voor de houtstekken geldt dat ze wat meer water nodig 

hebben naarmate het winterkwartier warmer en lichter is. 

5.  Op een bepaald moment in het voorjaar komen de 

eerste groene uitlopers te voorschijn. Dan is de tijd 

aangebroken ze in het daglicht te zetten. 

Gebeurt dat niet 

of te laat, dan 

worden de 

uitlopers slap en 

bleek van kleur. 

Wanneer 

verschillende 

uitlopers boven 

de grond staan is 

het tijd de waterkorf uit de grond te halen en hopelijk ziet 

men dan wat afbeelding 5 laat zien. 

6. De bundels worden vervolgens uit de waterkorf 

gehaald en de 

samengebonden takjes 

worden van elkaar 

gescheiden. Wanneer 

alles tot nu toe goed 

verlopen is, is het uit 

elkaar halen een heel 

karwei dat met de 

nodige 

voorzichtigheid moet 

1 

2 

 

4a 

4b 

5 

6 

3 
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gebeuren, immers de haarwortels lopen dwars door de 

bundels. Meestal zijn  alle geplaatste takjes goed 

geworteld, al kan er af en toe een dood takje tussen zitten. 

7. Na het 

voorzichtig los 

maken worden de 

verschillende takjes 

opgepot. 

Afbeelding 7 laat 

zien hoe de 

afzonderlijke takjes 

geworden zijn. Ze 

worden nu 

afzonderlijk 

opgepot in nogal 

kleine potjes in 

goede potgrond. 

Geplant in een 

grote pot betekent 

dat de grond na het 

water geven te lang 

nat blijft, waardoor de tere worteltjes rotten.  Pas wanneer 

de planten goed ontwikkeld zijn kan men ze met een 

aantal bij elkaar zetten in bijvoorbeeld een hangpot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intratuin Geleen 

Tuinboulevard Gardenz 
 

Egelantier 19   

6163 RB Geleen 

046 – 4525111 

donderdag koopavond 

 De oorspronkelijke schrijver- en ik met hem- 

vraagt zich af waarom deze overwinteringsmethode niet 

vaker gebruikt is en wordt.  Heel veel soorten kan men in 

een emmer bij elkaar zetten en enkele emmers hebben 

maar weinig ruimte nodig.  

  Deze manier van overwinteren kent natuurlijk 

ook zijn beperkingen. Met Triphyllasoorten bijvoorbeeld 

zal men minder succes hebben. Een ander nadeel is dat 

men nooit mooie, dikke stammen krijgt, want men begint 

elk jaar opnieuw. Heeft men helemaal geen 

winterkwartier voor een aantal planten, dan zal men met 

deze manier van fuchsia's houden tevreden moeten zijn. 

Beschikt men wel over een klein vorstvrij winterkwartier, 

dan kan men enkele planten daarin laten overwinteren, 

zodat na enkele jaren toch een kroonboom is gegroeid 

met een dikke, bruine, oude stam. Voor  het kweken van 

hangplanten en struiken, waarbij men het oude hout niet 

vaak ziet, is het werken met houtstekken ( of winterstek) 

een goed alternatief. 

 

     H. Stoffels 

 

Geraadpleegde literatuur: Holzstecklinge oder Dieter 

Hoffmanns Fuchsien-überwinterung. 

Auteur: Manfried Kleinau 

Rundbrief 3 de DDFGG. 

 

 

 

 

 

Even tussendoor: 

 Op een mooie zomerse dag is een boer in zijn 

weiland aan het werk. Over het pad komt een heer in een 

net pak aangelopen en vraagt aan de boer:" Mag ik over 

het weiland hiernaast lopen zodat ik de trein nog kan 

halen?"     "Dat mag zeker ,", zegt de boer, " en als de 

stier u in de gaten krijgt haalt u ook nog de sneltrein." 

 

 

 

Even tussendoor: 

 Een wat oudere man rijdt met zijn fiets op de 

autosnelweg en wordt aangehouden door een motoragent. 

Hij spreekt de oude man aan en zegt: "Awel, wede gij 

niet waar het fietspad is?" De oudere man is heus niet 

dement en geeft als antwoord: "Jawel, u gaat rechtdoor en 

dan de eerste afslag naar rechts en dan weer naar rechts, 

maar ik geloof niet dat men daar met een motor mag 

rijden." 

 

 

 

 

 

  

7 

 In november komen de bestuursleden bij elkaar 

om te praten over de activiteiten van het nieuwe jaar. Ook 

dit jaar is dat het geval, maar ze zouden graag wat ideeën 

van de leden willen hebben. Vandaar deze oproep. Heeft u 

een idee laat het ons weten  via telefoon of mail. We zijn 

iedereen dankbaar die de moeite neemt. 
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Schoolstraat 3    6343CD   Klimmen   045-4051241 
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Herinnering. 
Even een stap terug in de tijd en wel een flinke stap 

namelijk 55 jaar. In die tijd beschikten mijn ouders over 

een grote fruitboomgaard ( peren) een moestuin (700 

vierkante meter) en een grote siertuin rond het huis.  De 

siertuin bestond uit drie gedeelten en elk gedeelte had een 

centraal gelegen gazon met daarom heen borders. Als 

kind sjouwde ik steeds achter mijn vader aan en leerde 

van hem het werken in de tuin. Op wat latere leeftijd 

vond er echter een rolverdeling plaats. Mijn vader deed 

de groentetuin en ik de bloementuin. de werkzaamheden 

waren echter niet zo strikt gescheiden als uit voorgaande 

zou kunnen blijken. Regelmatig hadden we elkaars hulp 

nodig. Het plukken van het fruit, het maaien van het gras 

en het hooien voor de schapen, het spitten van de 

moestuin, het verzorgen van de kippen en de konijnen 

waren werkzaamheden waarbij we elkaars hulp nodig 

hadden.  

 In de borders stonden vaste planten met daar 

tussendoor de zelfgezaaide zomerbloeiers. U kent ze wel: 

afrikaantjes, salvia's, nemesia, muurbloem, iberis, 

duizendschoon enz. Veel werd gezaaid in bakjes en deze 

stonden op de vensterbank in de keuken en in de kamer. 

Bloemen werden in die tijd zelf gekweekt en veel werd 

geruild met andere plantenliefhebbers. In die tijd was de 

bloementuin vaak het stiefkindje, want de moestuin 

kwam altijd op de eerste plaats. Dat was in die tijd 

logisch, want de moestuin moest iets opbrengen. Een 

groenteboer was in die tijd in een dorp een zeldzaamheid.  

De bloementuin had geen nuttig rendement. 

 Een plant die ik me nog goed kan herinneren was 

de lupine.  Deze was elk jaar prominent in de 

bloementuin aanwezig en daarbij hield de plant niet haar 

caste plaats en zelfs niet haar vaste kleur. Ze wandelde 

als het ware van kleurveranderend door de border. Elk 

jaar weer staken ze met hun opvallend lange trossen 

boven de andere planten uit. De bloeitijd was tussen de 

voorjaarsbloeiers en de zomerbloeiers. De onderste 

bloemknoppen van de bloeitoorts gingen open in mei en 

eind juni bloeiden de toppen van de lupinetoorts nog. 

Beneden aan de toorts vormden zich dan de grote peulen 

waarin de nieuwe zaden zich ontwikkelden. ze waren in 

goed gezelschap, want samen met de riddersporen en het 

vingerhoedskruid voerden ze letterlijk de boventoon. 

 Zoals eerder gezegd was in die tijd de 

bloementuin het stiefkindje en daar war de moestuin 

regelmatig bemest werd, werd de bloementuin aan zijn 

lot overgelaten. Ja, wanneer er te veel stalmest was voor 

de moestuin kwam er ook een enkele keer wat in de 

bloementuin. Gelukkig maar voor de lupines, de 

riddersporen en het vingerhoedskruid, want zij houden 

niet van een voedzame grond. Wanneer de grond goed 

doorlatend is, niet rijk aan kalk is en op een zonnige plek 

ligt is dat een ideale plaats voor de genoemde planten.  

 Lupinestruiken verouderen snel en oude struiken 

zijn niet mooi meer,  leveren te weinig bloemen en 

moesten verwijderd worden. Geen probleem, want na de 

bloei ontstonden dikke behaarde zaadpeulen met grote 

ronde zaden. Wanneer de zaadpeulen rijp waren barstten 

ze open en vielen de zaden op de grond. daaruit 

ontwikkelden zich nieuwe planten, soms wel met een 

andere kleur, maar de lupines verdwenen niet uit de 

border.  

 De lupine zaden zijn vrij hard en ik kan me 

herinneren dat we met lupinezaden oorlog voerden en dat 

de lupinezaden de munitie waren. Er werden van stevig 

papier kokertjes gedraaid, het lupinezaad werd in de 

mond genomen en met kracht door het kokertje geblazen 

in de richting van........ 

 Verder was er nog het feit dat lupines last hadden 

van grijsgroene luizen. Soms zaten de toortsen helemaal 

vol. Dan moest er gewacht worden tot de wasdag 

(maandag) en met een witkwast of met een veger werd 

zeepsop over de lupines gesprenkeld. Echter wanneer de 

koppen van de tuinbomen bedekt waren met de zwarte 

bonenluis werd het zeepsop (leuter) het eerst gebruikt om 

de tuinbonen te besprenkelen en wanneer er zeepsop over 

was werden de lupines ( en de andere door luizen 

aangetaste planten ) behandeld. 

 Lupines zijn mooie en gemakkelijke planten. 

Stonden ze vroeger in elke border, tegenwoordig zijn ze 

een zeldzaamheid geworden. Jammer. 

     H. Stoffels 

Lupines. 

De lupines staan boven de irissen uit in de border. 
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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 

Annelies Hellenbrand 

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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