tussen de heuvelruggen de aandachttrekkers. Onder de
blauwe lucht, voorzien van vliegtuigstrepen trekken
mistflarden de heuveltoppen over en bij dit alles vraag ik
Mijmeren over.....
2
me af:
"Hoe zou het zijn, wonend in een appartement en zonder
Activiteitenplan 2014.
4
tuin?" Niet al die planten snoeien in oktober en het
Veiling van fuchsia's en kuipplanten.
5
snoeiafval in een aanhangwagen laden en naar de
Beuzelpraat.
6
gemeentelijke stortplaats brengen. Al die volle
Een kale woestijnroos.
8
kruiwagens van achter uit de tuin naar de straatkant
Van maand tot maand.
9
kruien. Het afzagen van de te groot geworden Camellia
Waveney Waltz.
11
Gewoon klokjesbloem.
12
en het in zweet werken om de stronk uit de grond te
Kuipplanten uit hun winterkwartier.
13
krijgen. Een gedeelte van het snoeimateriaal naar de
Brugmansia bloeit niet.
13
composthoop brengen. De rijpe compost zeven en over
Een nieuw seizoen voor de fuchsia's begint.
14
de border en het gazon verspreiden. Wel twintig
Kuipplanten modelleren.
15
kruiwagens vol. Daarna compost, die nog niet rijp is,
Oplossing puzzel februari.
15
omscheppen en het kippenhok schoon maken, want de
Tips voor een goede groei en
kippenmest wordt in de composthoop verwerkt. Niet
bloei van fuchsia's.
16
vergeten kalk op de composthoop te strooien om de
Ballaststoffen.
17
vertering te bevorderen. Niets van dit alles en nog veel
Levermos.
17
meer hoef ik meer te doen.
Geremde Chinese roos.
18
Hier in het appartement in Hasenfeld met een balkon van
In memoriam.
19
drie bij drie meter beeld ik me in hoe lekker lui het leven
Beeldverslag busreis 15 maart.
20
zou zijn zonder tuin. Geen handen meer met kloven en
Puzzel.
21
zwarte randen onder de gebroken nagels. Geen pijn meer
Colofon
23
in de rug door al dat bukken bij het planten en verplanten.
Geen pijnlijke knieën na het naar buiten en naar binnen
dragen van al die kuipplanten. Geen stijfheid meer na het
rooien en planten van die honderden primula's in het
najaar. Nooit meer zo moeilijk rechtkomen na het gebukt
staan bij het snoeien van die tientallen meters
buxushaagjes. Nooit meer haastig een klusje tussendoor
omdat het moet, zoals
de auto schoonmaken en
wassen en na dat werk
tot de conclusie komen
dat het niet goed
gebeurd is. Oh ja, de
dakgoten moeten nog
schoon gemaakt worden
want
het
gevallen
herfstblad verstopt de
afvoer.
Naar buiten kijkend
vanuit het appartement
denk ik aan de zee van
tijd die ik zou hebben
wanneer ik geen tuin
zou
hoeven
te
onderhouden. Ik zou
zonder problemen verre
reizen kunnen maken en
dan zie ik me al in de
Plaats: een appartement in Hasenfeld in de buurt van
auto naar het noorden
Heimbach. (Eifel)
van Noorwegen rijden,
Zondag 12 januari 2014.
Tijd: 9.00 uur.
het land van de mooie
vergezichten,
de
uitgestrekte wouden, de prachtige fjorden en de
Tijdens het ontbijt kijk ik naar buiten en zie ik de
zaligmakende stilte. Ik zou kunnen ronddolen over de
mistflarden boven het water van de Rur hangen. Bij een
sawahs van Indonesië en wandelingen kunnen maken
opkomende zon zijn de witte huizen, die verspreidt liggen
langs de terrassen die aangelegd zijn voor de rijstbouw.

Inhoudsopgave

Pagina

Mijmeren over........hoe zou het
zijn als.....
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En als ik dan een appartement zou hebben met een
balkon van drie bij drie meter zou ik toch nog wat kunnen
tuinieren, zoals wat kuipplanten houden en verzorgen. Ik
zou geen uren meer nodig hebben om al die fuchsia's en
kuipplanten in de zomer water te geven. Geen zorgen
over onkruid in de border en gazon, geen grasmaaien en

maak ik lange wandelingen met mijn vrouw en val in
slaap voor de TV. " Nee, dat zou niet mijn leven zijn.
Mijn bloed is groen en stroomt door mijn groene lijf en
als ik zo naar buiten kijk denk ik: "Nu is het even mooi.
De zon schijnt, maar laat mij maar wroeten in de aarde.
Laat mij maar buiten de seizoenen beleven, genieten van
de zon, de regen, de wind en de sneeuw. Laat mij maar
stoeien met planten een heel jaar lang in lente, zomer,
herfst en winter." Het zit er van kinds af aan in. Met mijn
vader werkte ik in de moestuin en bloementuin.
Hanteerde al vroeg schoffel, hark en schop. Plantte met
mijn blote handen de bloemen in de grond en snoeide al

Een inschattingsfout. Albizia Lophanta bevriest snel.

plagen bestrijden. Niet na hoeven te denken over
gewasbeschermingsmiddelen die wel of niet toegestaan
zijn. Geen voegen meer hoeven bij te maken in de
keermuur, geen pergola's repareren omdat alweer een
paal verrot is. Geen kapotte ruiten meer vervangen in de
kas, de ruiten wassen omdat het zonlicht er onvoldoende
door kan. Geen doornen meer in de handen door het
knippen van de berberis, de poncirus en de sierkwee.
Zittend voor het raam, naar buiten kijkend over
Hasenfeld, de witte huizen in de zon zien schitteren en
de eenden op de Rur zien zwemmen, denk ik dat dit een
heerlijk leventje zou zijn. Luieren, niets doen, de tijd aan
jezelf hebben. Het leven niet meer bepaald laten worden
door de loop der seizoenen. "Maar......" vraag ik me
tegelijkertijd af. "Zou ik dat kunnen? Hoe zou ik de tijd
invullen? Ik ben geen lezer, geen muziekluisteraar, geen
avonturier. Hoe snel zou de verveling toeslaan ? " Ja,
voor een weekje in de Eifel kan dat. Dan schrijf ik en

Naar de winterberging. Alweer een seizoen voorbij.

Zeumeren.

jong fruitbomen. Eigenlijk vond en vind ik alle werk in
de tuin leuk, zelfs het leegmaken van de gierput en het
deponeren van de gier op de mesthoop. Al vroeg sjouwde
ik bij boeren en tuinders. Raapte aardappels, zeumerde
korenaren en plukte fruit. Later leverde het uitmesten van
de potstal van de schapen in mijn zomervakantie
ontspanning en zweet op. Dit alles bedenkend en dan
tuinloos? Ik moet er niet aan denken. Ik mis nu reeds de
regenwormen, de lieveheersbeestjes, de gaasvliegen, ja
zelfs de schimmels en insecten waartegen ik me verzet.
Ik houd van werkkleren, zwarte nagelranden, die ik met
een borstel schoon moet boenen en al laat mijn lijf soms
merken dat ik de puberteit al lang, lang voorbij ben. Ik
zou niet zonder tuin kunnen. Ja, een week.
En wanneer ik dit schrijf en over mijn
leesbril naar buiten kijk en ik in
werkelijkheid een zonnige, bergachtige
streek zie, zie ik in mijn gedachten de
fuchsia's weer hangen en staan, het naar
buiten brengen van de kuipplanten, het
plukken van de vijgen, frambozen en
bramen, het open gaan van de
hortensiaknoppen, het uit de grond
kruipen van de helleborusbloemen, het
scharrelen van de kippen op de
composthoop enz., enz. En die vuile
nagels, die pijn in de rug, het stramme
lijf???? Och,die neem ik maar op de koop
toe en bedenk dat bewegen gezond is,
immers rust roest.
H. Stoffels
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Activiteitenplan 2014
maand
febr.

datum
di 18

(4 leden vergaderingen)

mei

do 01
za 03/zo04

activiteit
Ledenvergadering (19.00 uur)
Agendapunten:
-Rondom de wortels
-Activiteitenplan 2014
-Begroting 2014
-Tombola
Bezoek aan kweker:
- de Nachtwaker in Moorslede
- orchideeënkwekerij Jacky in Kontich
-Stekdemo en Baskets maken:
Intratuin Geleen
Jaarvergadering 19.30 uur
Agendapunten:
-jaarverslag
-fin. jaarverslag
-bestuursverkiezing
-nieuwe voorzitter
-Koffie en vlaai
-Plant voor het voetlicht
-Tombola
-Busreis naar:
-Koninklijke Serres in Laken
-Japanse Tuin Hasselt
-Bokrijk, plantenbeurs, infostand
-Infostand “Proef de Lente” Posterholt

juni

do 19

Plantenveiling

Bestuur

juli

do 10

aug
sept.

zo 20
zo 03
za 06

Bestuur
Hans Diederen
Michel en Lou
Bestuur.
Bestuur en leden
Bestuur

oktober

di 14

Ledenvergadering 19.30 uur
-Irissen
-Verslag tuinbezoek
Opentuin-dag VFKL-leden
Oude ambachten Einighausen
-Ampies Berg, ’t Harde
-De Fantasietuin, Oldenbroek
Ledenvergadering
-Winterberging
-Grote Clubactie
-Gelegenheid tot snoeien van planten
-Snoeidemo bij Intratuin
-Gezellig samenzijn VFKL-leden
-Bloemschikken in kerstsfeer.

maart

za 15

april

za 12/zo 13
do 24

zo 27

nov
dec.

za. 18
zo 16

Uitvoeder(s)
Bestuur
Dhr. Pius Floris
Gespreksleider
Gespreksleider
Bestuur
Bestuur.

Bestuur
Bestuur
Lou Tops
Jan Ramaekers
Bestuur
Bestuur
Activiteiten-comité
Jan Ramaekers
Bestuur
Bestuur

Lou
Bestuur

Bestuur
Jan Ramaekers
Annelies Hellenbrand
Hub Stoffels
Bestuur
Bestuur
Michel Veldman

Opmerking
-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen t.a.v hun hobby. Wellicht kunnen we dan nog
eens wat anders doen.
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Veiling van fuchsia’s en kuipplanten.
Zegt het voort, zegt het voort……
A. Plaats en tijdstip:





De veiling vindt plaats in zaal Keulen te Klimmen op donderdag 19 juni a.s.
Aanleveren van planten door leden van de VFKL van 18.00-19.00 uur.
Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.

De veiling begint om 19.30 uur.
B. Richtlijnen voor deze veiling:




1.
2.

Leden van de VFKL mogen planten ter veiling aanbieden.
De planten moeten aangeleverd worden in schone pot.
Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
oudere, overjarige planten. Deze worden per stuk geveild.
jonge, nog niet overjarige planten. Deze worden per set van minimaal 6 planten geveild. Een set mag bestaan uit
verschillende soorten.
De planten moeten gezond en vrij van ongedierte zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan het
bestuur de betreffende plant weigeren.
Zowel de oude als de jonge planten moeten een goed doorwortelde kluit hebben. Wanneer ter controle de plant
uit de pot geklopt wordt moeten de wortels minimaal de bodem van de pot bereikt hebben. (dus niet daags van
tevoren verpotten!)






In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op één kaartje moet de naam van de
plant staan en de prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het andere
kaartje moet het lidnummer staan en het nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z.
dat de plant geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant betreft.



De planten worden willekeurig naar binnen gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de plant en de
inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog met € 0,50 en
wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst biedende. Steek bij een bod duidelijk de hand in de
hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte bewegingen van de arm of met het
zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een bod zien.
De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling,
meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de zaal of , nog beter, breng ze meteen naar de auto.
Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart gezet en kunnen na afloop van de veiling door de aanbieder
opgehaald, c.q. verhandeld worden.
Zijn alle planten geveild, dan moeten de mensen aan de afrekentafel even tijd krijgen. In die tijd rekenen zij uit
wat de aanbieder voor zijn verkochte planten in totaal krijgt.
Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd aan de aanbieder en 10% blijft voor de vereniging.






Op de veiling kan door iedereen
geboden worden, dus ook door
familieleden, vrienden, buren,
kennissen, buurtgenoten,
en
door iedereen die een gezellige
avond wil meemaken.

Zegt
het
voort.......

5

Beuzelpraat.
Ook in de plantenwereld worden teksten geschreven
waarvan de inhoud ver staat van de werkelijkheid. Slechts door
ervaring kan men wijzer worden. Over isoleren van kuipen
bestaat veel beuzelpraat. In dit artikel bekijk ik het probleem
van mijn kant.

Sneeuw is een goede isolator.

Winter 2014?

Om een en ander duidelijk te maken is het noodzakelijk
dat ik de voorafgaande winters weer in uw herinnering
roep.
De winter van 2007/2008 was zeer zacht en zonnig met
een eenmalig laagste temperatuur van -9,8°C.
De winter van 2008-2009 was koud en zeer zonnig met
een strenge vorstperiode van 26 december tot en met
11 januari. De laagste temperatuur was -20,8°C.
De winter van 2009-2010 met veel sneeuwval was de
koudste sinds 1966. Het aantal vorstdagen was 56 d.w.z.
dat de minimumtemperatuur onder 0,0°C lag,
De winter van 2010-2011 was zeer zonnig en
warm,gevolgd door de droogste en zonnigste lente.
De winter van 2011-2012 was in zijn totaliteit zacht,
maar kende in januari een koude golf.
De winter van 2012-2013 een lange winter met een
stevige vorstperiode tussen 13 januari en 26 januari
met overdag temperaturen beneden 0°C. In de nacht
van 7 december 2012 vroor het al eens meer dan -10°C.
In de winter van 2012-2013 pakte ik de
Camellia's in kuip
net
zoals
voorgaande
winters
in in
noppenfolie. Niet
een laag, maar
enkele lagen over
elkaar. Dat deed
ik ook in de
voorgaande
Schade aan de Camelliabladeren
strenge winters,
door strenge vorst.
maar na elke
winter had ik toch
weer dode planten. Zo werd sinds de winter van 20082009 het aantal Camellia's in kuip van 49 stuks
teruggebracht tot 9. In de winters daarvoor heb ik nooit
dode planten ten gevolge van de vrieskou gehad. Na de
laatste strenge winter heb ik geprobeerd een en ander op
6

een rijtje te zetten en ik ben na lang zoeken, informeren
en logisch denken tot de volgende conclusie gekomen.
In niet al te strenge winters pakte ik de kuipen
ook in in noppenfolie en na de winter was geen enkele
plant dood. Dat betekent dat noppenfolie bij een
kortstondige niet te strenge winter zijn dienst bewijst. De
aarde in de pot heeft bij het begin van de vrieskou nog
voldoende warmte om directe bevriezing van de
wortelkluit te voorkomen. Bij lichte of matige vorst gaat
noppenfolie warmteverlies tegen en daalt de temperatuur
in de wortelkluit minder snel. Bij strenge, aanhoudende
vorst heeft dat
inpakken
in
noppenfolie
geen zin want
na enige tijd is
de restwarmte
uit
de
wortelkluit
verdwenen en
neemt
de
wortelkluit de
temperatuur
van
de
omgeving over
en omdat die
zo laag blijft
wordt
de
wortelkluit een
ijsklomp. De
schade aan de
wortels zal niet
zo groot zijn.
Deze plant is goed ingepakt voor een
De
zachte winter. Bij strenge, aanhoudende
bovengrondse
vorst zal de kou toch doordringen tot in
delen zullen
de wortelkuit en zal de wortelkluit
de
meeste
bevriezen. Er is weinig afdekking op de
schade
wortelkluit en omdat de kuip op de
ondervinden,
grond staat zal de vrieskou ook van
niet omdat ze
onderen binnendringen, waardoor de
geen
vorst
plant niet meer kan ademen en stikt.
verdragen. In
de groene bladeren zitten voldoende suikers (antivries)
om bevriezing te voorkomen. De bladeren willen echter
door de huidmondjes ademen en door te ademen
verdampen ze vocht dat vanuit de wortelkluit aangevoerd
moet worden. Doordat de wortelkluit uit ijs bestaat (en

dus geen water) is de waterhuishouding verstoord. Er
stroomt geen water meer naar de ademende bladeren.
Wanneer
de
planten in de zon
staan of in de
uitdrogende
oostenwind wordt
de vraag van de
bladeren
naar
vocht nog groter.
dat is de reden
waarom
Camellia's en ook
andere
bladhoudende
planten in de
winter
bij
voorkeur niet in
de zon of in de
oostenwind
mogen staan. dat
geldt ook voor
Ook deze plant zal een strenge,
Camellia's die in
aanhoudende vorstperiode niet
de volle grond
overleven. De verdamping wordt wel
staan, al zal de
beperkt door het vliesdoek, maar de
wortelkluit niet
wortelkluit zal een ijsklomp worden,
zo snel bevriezen
waardoor de plant toch niet meer kan
omdat de wortels
ademen.
dieper zitten. Bij
oudere
planten
ligt er, indien men ze niet verwijderd heeft, bovendien
een dikke laag van afgevallen bladeren op de wortelkluit.
Tijdens een vorstperiode kan men de verdamping
inperken. Het beste materiaal is schaduwgaas of jute of
vliesdoek of rieten matten, omdat de warmte afgevoerd
kan worden. Wanneer men de planten inpakt in
doorzichtig, luchtdicht materiaal zal niet alleen condens
gevormd worden met rotting en
schimmelvorming tot gevolg,
maar zal ook de temperatuur
stijgen en dus de verdamping
groter worden. Hierdoor wordt
meer kwaad dan goed gedaan.
Belangrijk
is
te
vermelden dat de planten niet
voldoende tijd hebben gehad om
te herstellen. Terwijl ze met dat
herstel bezig waren werden ze
weer overvallen door de
volgende vorstperiode, die al het
opgebouwde weer teniet deed.
Een
kweker
van
Camellia's in Duitsland had een
andere oplossing. Zijn grote
Camellia's tot wel 5 meter hoog
stonden in grote houten kuipen
met een inhoud van een kubieke
meter. Ze bleven ook in de
winter buiten staan zonder
schade. Hij zorgde middels

lauwwarm water ervoor dat de wortelkluit niet bevroor.
Tijdens strenge, aanhoudende vorst in de nacht liet hij
lauwwarm water door de wortelkluit lopen waardoor deze
niet bevroor. Overdag was dat niet nodig en vroor het
overdag ook streng, dan bevroor alleen de buitenste laag.
De bladeren konden toch ademen. 's Nachts werd de
lauwwarm waterkraan weer zachtjes open gedraaid. Deze
methode is voor de hobbyist te kostbaar. In 2013 heb ik
de nog overgebleven Camellia's met kuip (45 of 65
Liter) ingegraven in de grond op een beschutte plaats. De
wortelkluiten en de omgeving heb ik afgedekt met een
dikke laag bladeren. Hopelijk zullen de wortelkluiten in
deze winter geen ijsklompen worden.

Goed ingepakte palmen. Door de bladeren is ventilatie
mogelijk.

H. Stoffels.
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Een kale woestijnroos. (adenium
obesum)

D

e eerste maanden van het jaar, tot en met juni,
waren koud en nat. Eind mei verhuisden de kale
woestijnrozen vanuit de woonkamer naar de kas,
maar door de kou gebeurde er aanvankelijk niets. Pas
toen eind juni de temperatuur in de kas opliep tot 40ºC
kwamen de woestijnrozen op dreef. In een korte periode
stonden ze volop in blad en werden knoppen gevormd.
De hoge temperaturen in juli en augustus zorgden voor de
rest, een kas vol met schitterend bloeiende woestijnrozen.
2013 is een jaar van uitersten wat het weer
betreft. Al vroeg op het eind van de zomer en het begin
van de herfst
daalden
de
nachttemperature
n tot ver onder de
8ºC, een te lage
temperatuur voor
woestijnrozen.
Door de lage
temperaturen
begonnen
de
bladeren al vroeg
te vallen en waren
de planten al
vroeg kaal. Dat
Tengevolge van de kou ( en te veel
de bladeren in de
water) is stengelrot ontstaan.
winter afvallen is
normaal, maar
dit jaar begint de bladval wel erg vroeg.
De woestijnrozen hebben gedurende de groei- en
bloeiperiode regelmatig water gekregen, al zou men
verwachten dat de planten, die behoren tot de
succulenten, een droge wortelkluit prefereren. Niets is in
dit geval minder waar. Gedurende de groei- en
bloeiperiode moeten ze regelmatig water en voeding
krijgen. Mocht
de hoeveelheid
vocht echter te
veel zijn, dan
laten
de
planten dat wel
zien.
De
bladeren
krijgen
een
donkere rand,
die
daarna
vergeelt
waarna
ze
afvallen. Na de
bloeiperiode
verhuizen de
De stengel is tot in het gezonde gedeelte
planten van de
ingekort en hopelijk zal wondweefsel de
koude kas naar
wond dichtmaken.
de woonkamer
waar ze overwinteren. Ze overwinteren graag warm en
licht. Gedurende de winterse periode krijgen ze slechts
8

weinig water, maar de wortelkluit mag niet uitdrogen. Is
de wortelkluit te nat, dan zullen de wortels wegrotten.
Nog minder water hebben de planten nodig wanneer ze
bij een lagere temperatuur overwinteren. Dat kan reeds
bij 15ºC, maar de luchtvochtigheid moet laag zijn.
Adenium obesum is geen moeilijke plant, maar
ze heeft zo haar principes.
Bovenstaand verhaal behoeft een aanvulling.
Wat betreft de overwintering heb ik me dit jaar laten
beïnvloeden door een etiket dat bij een van de planten
stond. Daarop werd vermeld dat ze temperaturen tot 10ºC
aankunnen. De ervaring leert echter dat dat niet waar is.
Bovendien was de opmerking op het etiket dat de planten
in gewone potgrond kunnen staan ook niet juist. Door
deze twee opmerkingen heb ik een aantal planten
verloren en ik zal uitleggen waarom.
De planten stonden in de zomer van 2013 evenals
in de zomer van
2012 in de koude
kas. Het einde van
de zomer van 2013
was anders dan het
einde
van
de
zomer in 2012. In
de nazomer/herfst
van 2013 volgden
al snel koude
nachten en dat in
combinatie
met
een potgrond die
Daar waar de hoofdstam zich splitst
te lang vocht
is rot ontstaan. Wanneer men dat op
vasthoudt en een
tijd ontdekt kan men de plant nog
hoge
redden. Men snijdt het rotte
luchtvochtigheid
gedeelte weg tot in het gezonde stuk
in de kas zorgden
en hoopt dat de natuur de zaak
ervoor dat een
herstelt.
aantal adeniums
wegrotte.
Aanvankelijk had ik dat niet in de gaten, maar toen
enkele scheuten slap gingen hangen en ik eraan voelde
merkte ik dat ze rot waren. Enkele adeniums heb ik weg
kunnen gooien. Er was geen redding meer mogelijk. Van
andere adeniums heb ik het rotte gedeelte weggesneden
en ze op een drogere plaats gezet in de hoop dat het
rottingsproces niet door zal zetten. Vanaf begin december
staan ze op een lege slaapkamer voor het raam bij een
temperatuur van 15ºC en niet in de woonkamer omdat ze
door al dat geknip er niet meer toonbaar uitzien. Toch
vond ik dat ze niet voldoende herstelden en daarom heb
ik ze vlak voor nieuwjaarsdag toch in de woonkamer
gezet in de hoop dat er geen uitval meer zou ontstaan. De
Streptocarpussen hebben plaats moeten maken en staan
nu in de tuinkamer. Op de vensterbank in de woonkamer
staan nu vele kale stengels!
Adeniums hebben in de winter een temperatuur
nodig van minimaal 15ºC en de wortelkluit moet aan de
droge kant zijn bij een lage luchtvochtigheid. Belangrijk
is de grond waarin ze staan. In het voorjaar van 2014
verpot ik ze in een mengsel van bark, scherpe zand en

potgrond in de hoop dat dit mengsel aan de ene kant goed
waterdoorlatend is en aan de andere kant voldoende
water en voedingsstoffen kan vasthouden voor een goede
bloei in de zomer.
Zo ziet u dat men door een foutieve informatie op
een begeleidend etiket op het verkeerde been gezet kan
worden. Enkele jaren heb ik genoten van mijn adeniums,
maar nu zit ik even in een dip.

Van maand tot maand:
Heel in het kort enkele opmerkingen over de verzorging
van fuchsia's en kuipplanten.
Januari: De planten staan uiteraard nog in hun
winterkwartier, maar ze verdienen toch even aandacht.
Natuurlijk zorgen voor een goede bescherming tegen

Dit is mogelijk
in januari.

Even ter herinnering: Zo zagen de
Adeniums er in de zomer uit. In de
kas stonden 30 mooie planten met
bloemen in diverse kleuren.

H. Stoffels.

vorst en.....indien nodig wat water geven. Zeker wanneer
de ventilatorkachel blaast kunnen wortelkluiten snel
uitdrogen.
Februari: De dagen lengen al merkbaar en daarom
hebben de planten graag wat meer daglicht. In deze
maand beginnen met het in conditie brengen van de
wortelkluit. De planten (die dat mogen hebben) krijgen
beendermeel en de bovenste twee à drie centimeter van
de wortelkluit wordt afgekrabd en vernieuwd. Eventuele
dode takken worden verwijderd, maar indien men niet
zeker is kan men nog wachten.
Maart: Planten die dat nodig hebben worden in maart
verpot. Neem een pot die maar een of twee maten groter
is dan de oude pot, want wanneer de potgrond te lang nat
blijft rotten de wortels weg. Verpotten is geen must.
Oudere planten verpot men om de drie
tot vijf jaar, jonge planten die nog
volwassen moeten worden worden elk
jaar verpot. Wanneer de planten
redelijk warm overwinterd hebben kan
men nu stekken nemen en de stekken
van het voorjaar groeien beter dan die
van het najaar. De liefhebbers die in
februari beendermeel aan hun planten
gegeven hebben kunnen eind maart de
organische siertuinmest 7-6-12 + 4
geven. Drie gram per liter potgrond is
meer dan voldoende.
April: Ook in deze maand bestaan de
werkzaamheden nog uit verpotten,
oppotten en stekken en eventueel
toppen. Wanneer men in februari de
planten opgestart heeft met 10-52-10
(8 gram per 10 liter water) kan men nu
de groei stimuleren door 21-7-22 te
geven, aanvankelijk 8 gram per 10 liter
water, maar goed ontwikkelde planten
9

kunnen 15 gram per 10 liter verwerken. Bemesten
gebeurt altijd op een natte wortelkluit en dat is om
wortelverbranding te voorkomen. Bij goed weer kunnen
de planten naar buiten, maar let op het vorstgevaar!
Mei: Na de IJsheiligen kunnen de planten definitief naar
buiten. Zet ze niet meteen in de volle zon, want dat levert
alleen maar zilvergrijs blad op. In deze maand begint de
regelmaat van het water geven, bemesten en inspecteren.
Controleer de planten regelmatig op de aanwezigheid van
schadelijke insecten en schimmels. Wanneer de planten
in volle glorie in de tuin staan geeft men regelmatig de
onderhoudsmest 20-20-20. De meeste kuipplanten mogen
na afharding natuurlijk wel in de volle zon staan, maar
ook hier geldt: onder welke omstandigheden groeien ze
in hun herkomstgebied?
Juni: Planten die in de volle zon hangen goed in de gaten
houden. Ook al hangen de bladeren slap, loop er niet
meteen met de gieter naar toe. Controleer eerst of de
wortelkluit droog is. Veel kuipplanten verlangen veel
water, soms wel twee keer per dag, maar ook de
wortelkluit van de kuipplanten mag niet kletsnat blijven.
wanneer men te maken heeft met een regenrijke en
warme juni moet men oppassen voor roest. Ben er op tijd
bij, want een ernstige aantasting kan enorm veel schade
berokkenen. De liefhebbers die werken met organische
voeding dienen voor de langste dag hun planten te mesten
met 7-6-12 + 4.
Juli: De fuchsia's naderen nu hun hoofdbloeiperiode. In
deze maand is het een kwestie van verzorgen. De
fuchsia's vragen veel
onderhoud d.w.z. de
uitgebloeide bloemen
moeten
regelmatig
verwijderd worden en
ook de eventueel
gevormde zaden. De
kuipplanten zijn nog
niet
aan
hun
hoogtepunt.
Zij
vragen nog de nodige
aandacht en deze is
voor elke
plant
verschillend omdat ze
Zo'n oogst zullen wij niet
uit
verschillende
hebben.
gebieden
komen.
Belangrijk in deze maand is dat men niet vergeet te
genieten. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere
maanden, maar in juli kan men genieten van het resultaat.
Augustus: Verzorgen en genieten en tegen het einde van
de maand stoppen met voeding geven. Wanneer de
planten onvoldoende stekken gevormd hebben, kan men
aan de achterzijde, dus de kant die men toch niet ziet
enkele scheuten terug snoeien. Deze scheuten reageren
met groei en vormen al gauw de noodzakelijke stekken.
Kijk al vooruit naar de winterse periode. Kachels e.d.
controleren om niet voor verrassingen komen te staan in
november.
September: De eerste week van september gebruik ik
voor het nemen van najaarsstekken. De planten harden af
door de snel kouder wordende nachten. Afharden
10

betekent het vormen van een verhouting. Deze afharding
kan men ook bereiken door het geven van voeding en wel
14-0 -44.
Oktober: Zeker na half oktober wordt de kans op vorst
groter. De weersvoorspellingen bepalen wanneer de
planten naar hun winterkwartier moeten. Er is een
duidelijk verschil tussen de verschillende planten en dat
heeft alles te maken met hun herkomstgebieden.
Sommige kuipplanten moeten al naar binnen wanneer de

Al weer een jaar voorbij. De planten gaan in rust.

temperatuur 's nachts onder de 5°C zakt. De meeste
planten gaan gesnoeid naar binnen. Dat bespaart plaats en
voorkomt dat schadelijke invloeden mee naar binnen
gaan. Wanneer men de planten tegen schadelijke
invloeden in bescherming wil nemen kan men het
resterende gedeelte van de planten spuiten.
November: Hopelijk staan nu alle vorstgevaarlijke
planten binnen. Dat lukt niet altijd, want ook hier is het
weer van invloed. (oktober en november 2013 veel
regen!)
December:
De
verschillende ruimtes
controleren
en
oppassen
voor
vergeten!

Dat met fuchsia's heel wat
vormen te maken zijn was te
zien op de Bundesgartenshau in
Koblenz. (2011)

H. Stoffels.

Waveney Waltz

Kweker:
Bloem:
Bloembuis:
Kelkbladeren:
Kroonbladeren:
Helmdraad:
Helmknop:
Stuifmeel:
Stijl:
Stempel:
Bloei:
Bloeitijd:
Knop:
Blad:
Groeiwijze:
Kweekwijze:

Burns Groot-Brittannië 1982.
Dubbel, middelgroot. Afstaand.
Kort, appelbloesem roze.
Vrij smalle roze blaadjes met een groene top.
Wit.
Roze.
Rood.
Crême.
Wit.
Crême, knotsvormig.
Mild.
Normaal.
Langwerpig. De knop is fraai getekend.
Middelgroot, eivormig, stompe top.
Rechtopgaand.
Struik of kroonboom. Kan in de volle zon of halfschaduw.
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Gewoon klokjesbloem.

"Blue Star".
Een heel gemakkelijke plant voor binnen en
buiten is de klokjesbloem Campanulla "Addenda". Deze
plant kan zowel als vaste plant en als kuipplant de tuin in
de zomer kleuren. In tuincentra en supermarkten wordt de
klokjesbloem zelfs als kamerplant aangeprezen. De plant
is inderdaad enkele weken binnenshuis te houden, maar
na enkele weken is ze uitgebloeid en kan ze naar buiten.
In een hangpot of in een hoge pot gaan de
scheuten van deze in het voorjaar geplante struikjes na
enkele weken hangen en maken ze de pot waarin ze staan
onzichtbaar. In een 25 centimeterpot zet men drie
planten in gewone potgrond. Daarin doen ze het
uitstekend mits ze regelmatig voeding en water krijgen.
Doordat ze in de zon staan (in de halfschaduw is de kleur
mooier) verdampen de blaadjes veel vocht en dat moet
regelmatig aangevuld worden. Het verwijderen van de
uitgebloeide bloemen verlengt de bloeiperiode. Deze
begint in mei en
eindigt
in
het
najaar.
Wanneer
men rond de langste
dag de struikjes
kaal knipt bloeien
ze al gauw voor de
tweede keer.
Campanulla
"Addenda"
is
gemakkelijk
te
vermeerderen door
te scheuren. Aan
het begin van het
vroege voorjaar heb
ik de planten uit de
pot genomen en
met een mes in 24
stukjes
verdeeld.
Dat betekent na
oppotten 24 nieuwe
plantjes.
Ze
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wortelen probleemloos. Een aantal heb ik met zijn vieren
in hangpotten geplant en zowel in de kas als buiten
opgehangen. In het voorjaar, wanneer de zon wat meer
warmte geeft groeien ze snel uit en bedekken al gauw de
wortelkluit. Door de warmte in de kas bloeien de planten
eerder
dan
de
planten
die buiten
zijn
gebleven.
Campanu
lla
:
Addenda"
is
volledig
winterhar
d en in de
volle
grond
Campanulla "White Star".
in
de
zon of
halfschaduw is het een prima bodembedekker, die ook in
de rotstuin zijn waarde heeft.
Naast Campanulla Addenda : Blue Star"is er ook een
Addenda "White Star." Met deze soort heb ik minder
goede ervaringen dan met "Blue Star", want alle "White
Star"- planten overleefden deze zachte, maar natte winter
niet. In gecombineerde potten bleven de "Blue
Stars"over, terwijl de "White Stars" allemaal sneuvelden.
H.Stoffels

Kuipplanten uit hun
winterkwartier.
Half mei is het gevaar voor nachtvorst meestal voorbij en
kunnen de vorstgevoelige planten weer hun plaats
innemen in de tuin. Toch moeten ze niet meteen in de zon
gezet worden, want de zachte bladeren zullen in de
zonneschijn verbranden. Eerst een poos in de schaduw
afharden en daarna kan men ze verhuizen naar hun
zonnige
zomerstandplaats.
Planten die opnieuw uitlopen
verbruiken veel water en
wanneer men vergeet water te
geven zullen de jonge
blaadjes snel verdrogen. Het
opnieuw
vormen
van
scheuten, bladeren, knoppen
en bloemen vergt de nodige
energie en extra voeding id
daarom noodzakelijk.
Wanneer de planten uit hun
winterkwartier komen is dat
een goede gelegenheid te
bekijken welke planten verpot moeten worden. Jonge
planten moet men elk jaar verpotten. De wortelmassa
neemt door de groei flink toe. Oudere planten hoeft men
slechts om de drie tot vijf jaar te verpotten, maar een
verversing van de bovenlaag en van de zijwanden zal de
planten goed doen.
Wanneer de kuipplanten weer staan te stralen
verbruiken ze veel water en voeding. Heel veel water
gaat verloren doordat de wortelkluit te warm wordt.
Hierdoor verdampt ook veel vocht. Dit kan men beperken
door het planten van een onderbeplanting met planten
waarvan de scheuten langs de zijwanden van de pot
hangen. Dit heeft zeker resultaat wanneer de kuipplanten
in een zwarte kuip staan.
H. Stoffels.

Brugmansia bloeit niet.
In het begin van het nieuwe seizoen maken Brugmansia's
een groeiperiode door. Ze vertakken dat zeer weinig.
Wanneer de planten een bepaalde hoogte bereikt hebben
zet de vertakking in en
dan beginnen de planten
ook met het aanmaken
van knoppen. Op welke
hoogte de vertakking
plaats
vindt
is
afhankelijk van de
soort. Thea's Liebling is
Thea's Liebling.
een
laagblijvende
Brugmansia en zal
eerder vertakken en dus bloeien als Langenbusher
Garten, een vrij hoge soort. Boven die eerste y-vormige
vertakking volgen nog meer vertakkingen en dus ook
meer bloemen.
Het niet of onvoldoende bloeien kan twee
oorzaken hebben. Wanneer men te veel meststof geeft op
stikstofbasis zullen de
planten flink groeien en
het bloeien uitstellen
tot laat in het seizoen.
De plantengroei kan
men goed starten met
de gewone landbouw
Langenbusher Garten.
kunstmest 12-10-18.
Het kan ook zijn dat men te maken heeft met een plant
die eerst een flinke groeiperiode moet doormaken en later
pas bloeit. Bij de laatste soort kan men de bloei volgend
jaar vervroegen door ze voor de winter niet zo diep terug
te snoeien. Wanneer men alleen de zachte uiteinden
verwijdert vormt de plant misschien volgend jaar eerder
bloemen.
H. Stoffels
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Een nieuw seizoen voor de
fuchsia's begint.
Zowel de hangfuchsia's als de stamfuchsia's heb ik in
februari uit hun slaap wakker gemaakt. Nou ja, wakker
gemaakt. De winter 2013-2014 gaat de boeken in als een
van de zachtste winters. Geen echte winter dus, want in
de kas heeft de
kachel geen enkele
keer gebrand. De
planten beginnen in
februari ook in de
koude kas weer uit
te lopen. Tijd voor
een
behandeling.
De bovenlaag van
de wortelkluit wordt
verwijderd en ook
de oude planten
krijgen een injectie.
Op de wortelkluit
wordt
organische
bemesting gestrooid
en in de wortelkluit
Lady in Black
worden met een
pootsto enkele gaten gesoken. In deze gaten wordt
meststof gedaan. Omdat de planten al veel uitlopers
hebben bestaat de voeding uit een mengsel van
beendermeel en siertuinmest (7-6-12+4) in gelijke delen.
De gaten worden weer opgevuld met potgrond en ook de
rest van de wortelkluit
wordt opgevuld tot aan
de potrand. De meeste
wortelkluiten
waren
kletsnat toen ze in
oktober in de kas
werden gezet en dat
zijn ze nu in februari
nog.
Deze planten
krijgen voorlopig geen
water. De planten die
enkele weken eerder in
de kas werden gezet
misten de regenperiode
want zij werden al
gesnoeid
op
12
oktober bij Intratuin.
De behandeling van
deze planten is gelijk
aan de rest, maar na
behandeling worden de
wortelkluiten
natgemaakt.
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Planten die in een te kleine pot staan worden reeds
opgepot en krijgen hetzelfde mengsel voeding mee. Eind
februari zijn alle overwinterde fuchsia's voorzien van
organische mest en nieuwe potgrond.
Wanneer het in de kas warmer wordt zullen snel
de eerste scheuten getopt worden en omdat de
najaarsstekken mislukten ( te vochtig in de kas onder
vliesdoek) zullen vele scheuten gestekt worden. Door
licht en warmte zullen dan de planten een nieuwe
seizoensstart maken.
H. Stoffels.

Even tussendoor:
Sjefke en zijn moeder zitten in de middagpauze
tegenover elkaar aan de keukentafel. Sjefke kijkt naar
zijn moeder en dan vallen hem de grijze haren op.
"Mama," vraagt Sjefke, "waar komen al die grijze haren
vandaan?" "Nou Sjefke, dat zal ik je vertellen. Iedere
keer wanneer jij stout bent komen er grijze haren bij."
"Oh," zegt Sjefke triomfantelijk, " nu weet ik ook
waarom oma zo veel grijze haren heeft."

Kuipplanten modelleren.
Aan het einde van de winter en zeker in
maart/april vormen vele kuipplanten in hun
winterkwartier volop nieuwe scheuten. Na de lange
winterse periode op een meestal te warme en te donkere
plek in huis hebben ze vaak slappe, bleke scheuten met
weinig blad. Deze bleke scheuten zullen beslist niet gaan
bijdragen aan de vorming van een mooie struik of kroon
en daarom moeten ze flink teruggesnoeid worden, zelfs
tot een halve centimeter van de zijtak. De meeste
kuipplanten kunnen deze terugsnoei goed verdragen en
soorten als fuchsia, Chinese roos, Solanum, Abutilon,
Lantana lopen aan de takken opnieuw uit.
Maart en april zijn
geschikte maanden om
kuipplanten te verpotten.
Soms kan dat zelfs al in
februari gebeuren, maar
dat is afhankelijk van de
temperatuur
en
de
hoeveelheid licht.
De
planten worden verpot
naar een iets ruimere pot.
De oude planten haalt
Door regelmatig te toppen
men voorzichtig uit de pot
ontwikkelt zich een
en men verwijdert de
compacte kroon.
bovenlaag (2 tot 3 cm) en
een gedeelte van de zijkant. Op de bodem, boven de
afwateringsgaten legt men enkele potscherven en op de
bodem een laagje nieuwe grond. Daarna zet men de
planten weer in de nieuwe pot en vult men de ruimte
rondom de kluit op met nieuwe potgrond er bij oplettend
dat er langs de zijkant geen holle ruimtes ontstaan. Ook
boven op de kluit strooit men een nieuwe laag potgrond.
De pot maakt
men niet tot
aan de rand
toe vol. Er
moet ook een
gietrand
overblijven.
Na
het
verpotten
geeft
men
Veel kuipplanten kunnen op dezelfde
zoveel water
wijze als hier bij een fuchsiatak getopt
dat de oude
worden om een compacte groei te
wortelkluit
krijgen. Bij de meeste kuipplanten kan
goed
in
dat tot ver in mei. Toppen na mei
contact komt
betekent dat de bloeiperiode erg kort
met
de
wordt.
nieuwe
potgrond.
Vanaf

april kunnen de kuipplanten al vaak op een warme,
beschutte plaats in de tuin gezet worden, maar men moet
wel oppassen dat de zon de tere blaadjes niet kan
bereiken. Ook is het opletten wanneer er vorst in aantocht
is. In de
zonneschijn zullen de tere bladeren verbranden en tijdens
een vorstnacht zullen ze bevriezen. Waakzaamheid is dus
geboden. Pas na half mei is het vorstgevaar minimaal en
kunnen ook de kuipplanten buiten blijven.
H. Stoffels.

Oplossing puzzel uit de februariuitgave:
Een vroege vogel vangt veel
wormen.
Bij de foto's:
1. kasteeltuinen.
2.kempenbroek.
3.vlaanderen.
4.zweefvliegen.
5.brunssumerheide
6.gelderseroos
7.vakwerk.
8.gevangenis.
9.roerdalen.
10.heuvelland.
11.koninkpaard.
12.molengemeente.
13.aardbeien.
14.speelpark.
15.vaals.
16.reuzenbalsemien.
17.provinciewapen.
18.kraanvogels.
19.sittard.
20.zinkviooltje.
21.dassenburcht.
22.sintservaas.
23.distelvlinder.
24.gewonevlier.
25.gaiazoo.
26.mondoverde.
27.mookenmiddelaar.
28.voerendaal.
29.bokkenrijders.

Vroege vogels

Leuk wanneer leden de oplossing mailen of
doorbellen!!!
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Tips voor een goede groei en
bloei van fuchsia's .
Fuchsia's zijn dankbare bloeiers, maar dat kan alleen bij een
goede verzorging en daarom nog eens het een en ander op een
rijtje gezet.

Stekken: Fuchsia's zijn gemakkelijk te vermeerderen.
Dat kan gebeuren in de zomer, nazomer, en in het
voorjaar.
De
stekken wortelen
gemakkelijk in
stekgrond
bij
temperaturen
van 16-18°C. Na
het vormen van
de
wortels
worden
de
stekken opgepot
in vrij kleine
potjes.
Toppen:
Wanneer
de
opgepotte
stekken aan de
groei
zijn
moeten ze getopt
worden om er
voor te zorgen
dat het een compacte, bossige plant wordt. dat gebeurt
wanneer de scheuten drie bladparen hebben. Het
bovenste bladpaar wordt verwijderd. Dat kan gebeuren
tot half/eind mei en het resultaat moet dan een bossige
plant zijn.
Bloei: Afhankelijk van de bloemvorm is er na het toppen
een periode waarin de planten knoppen maken. Fuchsia's
met enkele bloemen bloeien na ongeveer acht weken,
terwijl fuchsia's met dubbele bloemen ruim tien weken
nodig hebben om hun bloemen te vormen. Uitgebloeide
bloemen moet men verwijderen om zaadvorming te
voorkomen, immers de vorming van zaden vraagt veel
energie van de planten. Deze energie kan beter besteed
worden aan de vorming van nieuwe knoppen.
Licht: Fuchsia's komen dan wel uit een streek in de
tropen, maar staan toch niet graag in de zon. Dat komt
omdat ze in de tropen hoog op de bergen groeien waar de
temperatuur lager is dan op de vlakten. De meeste
cultivars houden van een lichte plaats, al zijn er enkele
cultivars gekweekt die goed overweg kunnen met de zon:
Die Fledermaus, Beacon, Beacon Rose, Delta's Groom)
Water: Fuchsia's zijn planten die graag in een vochtige
grond staan, maar ze staan niet graag met de wortels in
het water. Water geven is een van de moeilijkste
onderdelen van het hebben en houden van fuchsia's .
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Voeding: Naast goede drinkers zijn fuchsia's ook goede
eters. Gedurende de verschillende seizoenen hebben ze
behoefte aan voedingstoffen met een verschillende
samenstelling. Hieraan voldoet alleen de minerale
voeding en alleen hiermee is sturing tot showplanten
mogelijk. Organische voeding voldoet uitstekend, maar
door het gebruik van voeding met dezelfde samenstelling
is sturing onmogelijk. Minerale meststoffen geven de
voeding snel vrij en met als gevolg dat de planten snel
reageren.
Organische
meststoffen geven
de
voeding
langzaam vrij.
Ziekten en plagen:
Heel veel planten
hebben last van
ziekten en plagen.
Fuchsia's
zijn
daarop
geen
uitzondering.
Ze
kunnen
bezocht
worden
door
roestschimmel,
botrytis, cicaden,
luizen, spintmijten,
witte vlieg, de
larven
van
de
taxuskever en ze
zijn waardplant van de wortelluis. Men moet zich echter
niet laten ontmoedigen door deze opsomming, want
gelukkig komen de plagen niet tegelijkertijd voor en er
zijn bovendien nog bestrijdingsmiddelen. Het is de taak
van de fuchsiabezitter alert te reageren. Door het
toevoegen van wat patentkali (30K en 10 MgO) aan het
water heb ik in de zomer van 2013 geprobeerd de plagen
en schimmels te beperken. Dat is vrij goed gelukt,
maar.....een zwaluw maakt nog geen lente. Het is een
proef en het is nog maar afwachten of die ook succes
heeft in 2014. Door de toevoeging van patentkali worden
de bladeren harder en daardoor minder toegankelijk voor
eventuele binnendringers.
Winter: Fuchsia's zij niet winterhard en wanneer de
temperatuur daalt tot onder het vriespunt moeten ze naar
een vorstvrij winterkwartier. Daar kunnen ze uitrusten tot
februari, want dan worden ze voor de eerste keer gewekt.
In de loop der jaren zijn er ook winterharde fuchsia's
gekweekt. Ze sterven boven de grond af en komen na
overwintering in de grond in de lente, wanneer de grond
wat opwarmt weer te voorschijn.
H. Stoffels.

Ballaststoffen.
Fuchsia's en kuipplanten worden gedurende de
lente en de zomer regelmatig bijgemest. Daarvoor
gebruikt men vaak een minerale, samengestelde meststof.
In minerale meststoffen worden de voedingsstoffen
gebonden aan zouten. De planten nemen de
voedingsstoffen op, maar veel zouten blijven in de
wortelkluit achter. Hierdoor ontstaat in de wortelkluit een
te hoge zoutconcentratie met als gevolg dat de bovenste
wortels van de wortelkluit doodgaan en dat vaak alleen
de wortels onderin nog leven. Is de zoutconcentratie te
hoog, dan moet de wortelkluit doorgespoeld worden,
waardoor veel zout oplost en met het spoelwater
verdwijnt. Zo'n behandeling moet men enkele keren
herhalen, maar tevens moet men er voor zorgen dat de
wortelkluit tussen de behandelingen door opdrogen . Dat
is noodzakelijk om wortelrot te voorkomen. Doorspoelen
kan ook nog in oktober gebeuren voordat de fuchsia's en
kuipplanten naar hun winterkwartier gaan. Dat
doorspoelen zal dan moeten gebeuren in een periode dat
de zon schijnt en de temperatuur nog vrij hoog is, immers
opbergen met een te natte wortelkluit is schreeuwen om
problemen.
Een aantal planten groeit niet of slecht door een
te hoge zoutconcentratie. Varens, orchideeën, azalea's ,
camellia's, houden niet van zout, maar ook Cordylines en

Dracaena's reageren op te veel zout in de wortelkluit. Zij
krijgen bruine bladpunten.
Een plant kan via de wortels alleen maar vocht
opnemen wanneer de zoutconcentratie in de plant
hoger is dan de zoutconcentratie in de grond.

Levermos.
Op beschaduwde, vochtige plaatsen in mijn tuin woekert
een groenblijvend plantje op de grond. Het is een soort
mos dat de grond afsluit. Dit plantje komt zelfs ook voor
op de grond van kuipplanten die graag een vochtige

Levermos verspreidt zich door sporen. Door
opspattend regenwater worden de sporen verspreid.
De regen wordt opgevangen in bekertjes.
wortelkluit hebben en in de schaduw
staan. De naam van dit woekerende,
donkergroene plantje is levermos en
groeit graag op voedselrijke, vochtige
grond. De plantjes zijn gemakkelijk van
de grond weg te nemen omdat ze heel
oppervlakkig wortelen.
Door de
drainage te verbeteren en door wat
minder voeding te geven kan men de
groei beperken. Soms kan het
noodzakelijk zijn de plant in nieuwe
potgrond te zetten. Belangrijk blijft een
goede drainage, want wanneer de
bovenlaag bezet is met levermos lijden
de bovenste wortels van de plant met als
gevolg een mindere groei.
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Geremde Chinese roos.

n mei zijn ze weer volop te koop, de mooie gedrongen
planten van de Chinese roos. De remstoffen hebben
hun werk gedaan en de bloemen zitten al aan de struiken
of kroonbomen. Het aanbod is groot en het sortiment
wordt steeds kleurrijker, maar de gekochte planten staan
thuis wat de groei en de bloei betreft stil. Erger nog, de
planten laten vaak hun knoppen vallen. Debet daaraan
kan een gebrek aan licht zijn of een te droge lucht
of.........moet de en de planten eerst wennen om de
remstoffen uit hun "lijf"te krijgen. Lukt het de liefhebber
de planten aan de groei te krijgen, dan is dat te zien aan
de nieuwe, gerektere scheuten. Deze nieuwe scheuten
zullen na tien tot twaalf weken weer nieuwe bloemen
dragen en worden de scheuten te lang, dan kan men ze
zelfs toppen. Deze toppen kan men stekken, maar ze
zullen pas wortelen
wanneer de remstof
uit hun "lijf"is. Een
plant
die
remstofvrij is wil
terug
na
haar
oorspronkelijke
groeivorm en die is
vaak
niet
zo
compact. Toppen
en snoeien zijn
nodig om een goede
plantvorm
te
Overwintering van Hibiscus
krijgen.
in de tuinkamer.
Hibiscus rosa
sinensis kan goed zon verdragen, maar zeker achter glas
is ze graag beschermd tegen de felle zonnestralen. In mei
kan ze, na een gewenningsperiode, wel in de volle zon
staan, maar een lichte
standplaats betekent ook veel
verdamping en daarom moet
de
wortelkluit
vochtig
gehouden worden. Om de
groei en bloei te bevorderen is
wekelijkse
bemesting
noodzakelijk.
Vanaf mei kunnen
Chinese rozen ook in de tuin
gezet worden. Dat kan op
twee manieren. Met of zonder
pot. In dat laatste geval
betekent dat in de volle grond
en men zal versteld staan hoe
goed
die planten het in de zomer
doen. Nadeel is weer
18

dat de planten in
oktober opgepot
moeten worden.
De planten als
kuipplant hebben
meer verzorging
nodig dan de
planten in de
volle grond. Dat
geldt voor de
Een Hibicus met gevulde bloemen.
meeste
kuipplanten, maar wanneer alle kuipplanten in de herfst
weer opgepot moeten worden is dat een heel karwei.
Na een aanpassingsperiode zullen de bladeren
mooi groen worden en zal de struik of kroonboom
getooid worden met vele bloemen. Een lichte standplaats
is noodzakelijk en alleen met de juiste verzorging - water
en voeding- zijn deze planten een succes in de tuin. Na de
zomer behoren deze planten tot de groep planten die het
eerst naar binnen moeten, want wanneer de temperatuur
beneden de 10°C daalt bibberen deze planten van de kou.
Dat kost energie en de planten gaan achteruit. Een lichte
winterberging is noodzakelijk en de temperatuur moet
boven de 12°C blijven.
In alle jaargetijden liggen ziekten en plagen op de
loer. De planten vragen regelmatig aandacht en wanneer
men die niet geeft zal het resultaat slecht zijn. Opletten
voor luis, trips, witte vlieg en spint en wanneer de grond
te droog gehouden wordt zullen de knoppen vallen. Ook
bladvergeling is een veel voorkomend euvel. Dat kan het
gevolg zijn van een te warme overwinteringstemperatuur,
maar door te veel water. Regelmatig de onderzijde van de
bladeren bekijken is voor de goede verzorging een must.
H. Stoffels

In memoriam.

Jan Bertrand
Op vrijdag 21 maart is Jan Bertrand na een langdurige
ziekte in de leeftijd van 72 jaar overleden. Op donderdag
27 maart heeft een aantal leden van de VFKL persoonlijk
van Jan afscheid genomen tijdens de uitvaartdienst in de
kerk van de H. Theresia in Ransdaal.
Jan was lid van onze vereniging vanaf de oprichting in
1987. Hij was dan ook een van de drie jubilarissen die
tijdens het 25 jarig bestaansfeest van de VFKL gehuldigd
zouden worden. Op deze dag moest Jan echter verstek
laten gaan omdat hij toen al ernstig ziek was. Uiteraard
heeft het dagelijks bestuur hem toen thuis opgezocht en
hem aldaar op gepaste wijze gehuldigd. Een jaar later is
Jan moeten stoppen als penningmeester. De vereniging
heeft hem toen benoemd tot erelid. Een onderscheiding
die enkel gegeven wordt aan leden die zich 25 jaar
hebben ingezet voor de vereniging. Toen het dagelijks
bestuur, bij Jan en Finy op bezoek, hem dit mededeelde
was Jan duidelijk ontroerd. Uiteraard werd hem een
oorkonde en een passend cadeau aangeboden. Jan werd al
in 1988 benoemd tot penningmeester van de VFKL. Dit
kwam mede doordat
hij als beambte van
de
belastingsdienst
als zeer betrouwbare
schatbewaarder
bekend stond. Jan
heeft
deze
taak
precies
25
jaar
vervuld;
de
geldmiddelen
van
onze
vereniging
waren bij hem in
goede handen. Hij
was alert op alle
financiële uitgaven en
zorgde ervoor dat
geen onverantwoorde
zaken werden gedaan.
De laatste jaren van
zijn leven werd het
bijhouden van alle
financiële zaken te
moeilijk voor hem.

Bovendien kon hij de vergaderingen niet meer bijwonen
waardoor het alledaags geldcircuit tijdens vergaderingen
niet meer kon plaats vinden. In overleg met Jan en
bestuur hebben we toen gekozen dat ondergetekende hem
zou waarnemen tijdens de vergaderingen. Door deze
constructie kwam ik dan ook regelmatig bij Jan thuis. Ik
werd er altijd zeer hartelijk ontvangen door Jan en Finy.
Tijdens deze bezoeken heb ik Jan en Finy leren kennen
als zeer hartelijke, gastvrije, mensen met een nuchtere
kijk op het leven. Alhoewel ze het uiteraard erg moeilijk
hadden met de slopende ziekte van Jan, gingen ze
daarmee op een bewonderenswaardige manier mee om.
Daarbij vooral kijkend naar de nog mooie dingen van het
leven.
Van de twee kleinkinderen heeft Jan enorm genoten. Hij
vertelde graag over hen en was enorm trots hoe ze zich
ontwikkelden en opgroeiden. Helaas heeft hij maar
enkele jaren hiervan kunnen genieten. Ook Jan heeft de
ongelijke strijd niet kunnen winnen. Wij verliezen in hem
een fijne bestuurder die zich altijd voor de VFKL heeft
ingezet. Wij wensen Finy, kinderen en kleinkinderen
sterkte om dit verlies te dragen.
Jan Ramaekers

Jan Bertrand wordt bedankt voor de bewezen diensten
en wordt benoemd tot erelid van de VFKL.
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Beeldverslag van de busreis van 15 maart.
Het
uitzoeken is
een serieuze
zaak.

Is dat
wel de
goeie?

Zo moeten
onze
planten ook
worden.

Wij hebben
de buit
binnen.

De keuze
is enorm.
Geweldige
planten.

Daar kan ik
mee
thuiskomen.
Op de valreep
napraten over
zaadvorming.
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Puzzelpagina:
*****
Dubbele filippine: Onder deze tabel staat een aantal omschrijvingen en bij het juist invullen in de tabel
ontstaan in de groene vakjes van boven naar beneden twee woorden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

8

9

6

8

5

4

4

8

2

2
1

9
7

9

6

3

2

8

4

4

4

8
8

4

8

4

2

6

8

6

7
4
9

9

8

6
4

6

7

3

4
8

8

2

1

1

4

6
1

8

5

6
9
8

7
2
4

7
2
6
9

1. Clematissen behoren tot de.....
2. uit zaad getrokken: pas ontkiemd.
3. verdikking na de beet van een insect in een eikenblad.
4. bekende klimplant in het bos.
5. de plas van een uitgelaten dier zorgt voor verbranding
6. ziekmakers.
7. de manier waarop de tuin is ingericht.
8. de opbouw van een tuin.
9. afscheiding met de buren.
10. planten in de tuin zetten.
11. plantje uit de bergen.
12. tulp.
13. een hoofdstam met knoppen waaruit zijtakken komen.
14. het groter worden van struiken.
15. gereedschap voor mooie grasranden.

8
4

16. weersomstandigheden in een stadstuintje.
17. na de bloei van rozen zijn ze er.
18. de natuurlijke omgeving van de plant.
19. struiken die ruikende bloemen geven.
20. maatregelen voor het afvoeren van water.
21.de plaats waar de plant staat.
22. planten iets extra's geven.
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Grootgenhouterstraat 47
www.wenijcom.nl
info@wenijcom.nl

6191 NP

Beek
0629476832 (Steef)
0623308861 (Joris)

Grondverzet
Mechanisatie
Bestratingen
Onderhoud machinepark
Aanleg tuinen, openbaar groen
Constructiewerkzaamheden
Onderhoud van tuinen
Loonwerk
Boomverzorging
Verhuur
Gladheidsbestrijding

Kuipplantenveiling Oranjerievereniging regio 3.
Wanneer? Zaterdag 5 juli 2014.
De veiling begint om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur kan men de planten
bekijken. Het eindtijdstip wordt bepaald door de hoeveelheid
aangeboden planten. Uiterlijk 17.00 uur.
Waar?
Zalencentrum Aldenghoor. Kasteellaan, Haelen.
Wat?
Mooie kuipplanten door de leden gekweekt die bij opbod worden
verkocht.
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