Inhoudsopgave

Pagina

Veiling.
Een winter die geen winter was.
Stekkenjacht werd plantjesjacht.
Jaarverslag VFKL 2018.
De tuin aankleden in mei.
Ledenbijeenkomst 14 februari.
Activiteiten 2019.
Bernies Big Un / Rohees New Millenium
Wessex Bell / Therry Thaler.
Hans Larsen / Jubie-Linn.
Wedstrijdplanten.
Colofon

2
3
6
10
12
16
19
20
21
22
24
27

B. Richtlijnen voor deze veiling:







In Memoriam

Jan Abbink



Op 23 februari 2019 hebben we afscheid
genomen van Jan Abbink.
Afscheid nemen doet pijn zeker wanneer het
iemand betreft die zonder veel woorden altijd
paraat stond voor het wel en wee van alles wat
hem dierbaar was. Met weinig woorden werkte
hij steeds mee aan de activiteiten van de
vereniging, maar ondanks de weinige woorden
wist iedereen binnen de vereniging wie Jan
was. In zijn hobby werd Jan gesteund door
zijn partner Diny en samen genoten ze van de
mooie planten, ook in andermans tuin tijdens
de open dagen.
We verliezen in Jan een trouw lid en we
wensen Diny en de familie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.

Veiling van fuchsia’s en
kuipplanten door de VFKL.
Zegt het voort, zegt het voort……
A. Plaats en tijdstip:
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A. De veiling vindt plaats in zaal Keulen te
Klimmen op donderdag 4 juli a.s.
B. Aanleveren van planten door leden van de VFKL
van 18.00-19.00 uur.
C. Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.
De veiling begint om 19.30 uur.







Leden van de VFKL mogen planten ter veiling
aanbieden.
De planten moeten aangeleverd worden in schone
pot.
Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
1. oudere, overjarige planten.
Deze worden per stuk geveild.
2. jonge, nog niet overjarige
planten. Deze worden per set
van minimaal 6 planten
geveild. Een set mag bestaan
uit verschillende planten.
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 om de beurt 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 de prijs de
€10,00 bereikt heeft gaat deze omhoog met €1,00
bij elk bod. 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.
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Een winter die geen winter was.

ebruari 2019 is bijzonder zacht met tegen het einde van de maand alleen maar warmte records. De nachten in deze
maand waren echter aan de koude kant met op verschillende plaatsen nachtvorst. De temperaturen bereiken
overdag waarden die men eind april of half mei kan verwachten. Overdag schijnt meestal de zon en de waarden
lopen op tot boven de tien en later in de mand tot boven de 15° graden Celsius. Die hoge temperaturen hebben natuurlijk
invloed op de ontwikkeling van de planten. In de natuur is de droogte van verleden jaar nog niet aangevuld. Er is gewoon
te weinig regen gevallen en de kuipplanten die buiten zijn blijven staan heb ik al weer water moeten geven.
Lopen buiten de planten al flink uit, in de kweekkas gaat die ontwikkeling
Beendermeel ( fijn gemalen beenderen)
nog sneller. Door de toename van het daglicht worden de fuchsia’s in de
is organisch en heeft 6% stikstof en 16%
kweekkas geprikkeld tot het maken van jonge uitlopers. Van veel planten
fosfor. De fosfor moet zorgen voor een
kan ik op dit moment al stekken nemen, maar aangezien er nog een week
goede wortelontwikkeling. De stikstof
vakantie aankomt wacht ik daar nog even mee.
helpt bij de vegetatieve groei.
Is de winter dit jaar al werkelijk voorbij? Of laten we ons door het mooie
weer een rad voor ogen draaien
Siertuinmest kan pas voldoende werken
en zitten we straks, bijvoorbeeld in
maart, nog met sneeuw en
wanneer de planten bladeren hebben. De
matige vorst?
Toch is het tijd de planten die in de kas 7% stikstof stimuleert de vegetatieve groei,
staan te voorzien van de eerste
voeding. Van de planten in pot of kuip de 6% fosfor ondersteunt de fosfor van het
wordt
de
bovenlaag
beendermeel
en
de
12%
kali
zorgt
voor
de
verwijderd. Dat kan gemakkelijk een
laag van twee centimeter zijn.
Het losmaken van de grond, die vaak stevigheid van de plant. De 4% magnesium
viltig aandoet, gaat vrij
zorgt
voor
mooi
groene
bladeren.
gemakkelijk met een krom gebogen
vork. Is de bovenlaag los
gemaakt, dan wordt de pot onderste
boven gehouden en wordt de
losse grond verwijderd. Een kuip wordt op een zijkant gelegd, waarna de losse grond verwijderd wordt. De uitlopende
plant wordt bekeken en dode delen worden verwijderd, evenals bladeren die
Omdat beendermeel en siertuinmest
aangetast zijn door botrytis of roest. Dit moet heel voorzichtig gebeuren om
van organische oorsprong zijn
verspreiding te voorkomen. Heeft men de schimmels handmatig verwijderd
werken de ingrediёnten niet direct. De
dan moet men even de handen wassen om verspreiding te voorkomen. Op de
in
de
wortelkluit
aanwezige
wortelkluit strooit men een mengsel van twee delen beendermeel en een deel
organismen moeten de meststoffen
siertuinmest in de samenstelling van 7-6-12+ 4. Beide mestsoorten zijn van
eerst verteren en de verteerde
organische oorsprong. Beendermeel is helemaal organisch, maar aan
producten kunnen door de haarwortels
siertuinmest is minerale voeding toegevoegd. Zuiver organische mest geeft
van de plant worden opgenomen.
geen wortelverbranding, maar met de samengestelde mest moet men
voorzichtig zijn. Over de op de wortelkluit aangebrachte meststof strooit
men verse potgrond en men geeft zoveel water dat de bovenlaag
Controleer de planten regelmatig op de
weer verbinding krijgt met de rest van de wortelkluit. Omdat het
aanwezigheid van botrytis en roest. En vergeet
nog veel te vroeg is de planten al naar buiten te brengen worden
ook niet meteen maatregelen te nemen wanneer
ze
weer
men de aanwezigheid van witte vlieg waarneemt.
geplaatst in
Botrytis en roest ontstaan door te weinig ventilatie
de kas. Zijn
bij een te hoge luchtvochtigheid.
de scheuten
goed ontwikkeld, dan kan men van de planten stekken nemen. Voor
deze stekken moet men wel een geschikte plaats hebben. Zij moeten
licht hebben en een tempratuur van ongeveer 20°C.
De planten die in een donkere omgeving de winter doorgebracht
hebben blijven daar nog even staan, tenzij men plaats heeft in een
kas. In de donkere
ruimte hebben de
Aangebrachte meststof.
planten ook al
uitlopers gevormd,
maar deze zijn te zwak. Het zijn lange, gele, doorzichtige uitlopers, die
niet bestand zijn tegen de omstandigheden buiten. Ook de in een kuil
ingegraven planten moeten nog even wachten. Zij zijn einde maart pas
aan de beurt om weer aan het daglicht gebracht te worden en opgepot te
worden.
Wanneer de weersomstandigheden blijven zoals ze nu zijn, met
De ruimte tussen wortelkluit en potrand
bovennormale temperaturen , zal het heel wat moeite kosten de
moet opgevuld worden met verse
3
potgrond.

ontwikkeling van de planten in toom te houden. Het duurt immers nog lang voordat
het half mei is en de IJsheiligen voorbij zijn. Fuchsialiefhebbers die maar enkele
planten hebben kunnen deze natuurlijk al eerder aan de elementen blootstellen, maar
zij moeten wel goed de weersverwachtingen in de gaten houden. Wordt er nachtvorst
gemeld, dan moeten de planten nar een veilige vorstvrije plaats gebracht worden.
Natuurlijk heeft een fuchsialiefhebber ook planten die al ouder zijn en verpot moeten
worden. Ook dat kan in februari gebeuren wanneer de planten op een vorstvrije plaats
staan. De oude potgrond waarin de wortels zitten is uitgeteerd. De voedingsstoffen
zijn uitgeput. Tijd voor verse potgrond. Het is vaak een heel karwei de oude planten
uit hun kuip/pot te halen, maar vaak is het toch nodig. Van de wortelkluit verwijdert
men rondom, dus boven en onder en van de zijkanten ongeveer anderhalve
centimeter. Men kan de plant dan weer in dezelfde pot planten, maar men kan er ook
voor kiezen een kuip/pot te nemen die iets groter is. Echter niet te groot, want doordat
er in de verse grond nog geen wortels zitten blijft de potgrond te lang nat hetgeen
kan leiden tot verzuring van de grond en in verzuurde grond kunnen geen wortels
gevormd worden. De ruimte tussen wortelkluit en potrand vult men op met verse
potgrond. Zelf voeg ik aan deze verse grond nog een weinig beendermeel en
De uitlopers worden enkele
siertuinmest toe, zodat de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Bij het opvullen van de
malen terug geknipt tot op
lege ruimte is het belangrijk deze goed een geheel te laten vormen met de resten van
twee bladparen om een
de oude wortelkluit. Men moet ervoor zorgen dat er geen ruimtes ontstaan gevuld
bossiger plant te vormen.
met lucht. Dat zijn verloren
ruimtes en daar kan de plant zich niet in ontwikkelen.

De overwinterde fuchsia’s vragen al vroeg in het voorjaar om
aandacht. Bij de verzorging kan men voor veel verrassingen komen te
staan. Een van die verrassingen is duidelijk te zien op de foto. De
wortels zijn bijna allemaal ten prooi gevallen aan de larven van de
taxuskever. Ondanks dat er zo weinig wortels zijn overgebleven heeft
de plant in het voorjaar zoveel energie dat er toch nog jonge uitlopers
gevormd zijn. Echter met dit geringe aantal wortels zal de plant het
niet lang volhouden en uiteindelijk zal ze het loodje leggen. Toch zijn
beide planten te redden door ze opnieuw op te potten in een kleine pot.
Na het oppotten een beetje water geven en de planten op een
beschaduwde plaats in de kas zetten. Heel vaak zullen de planten,
zeker in het voorjaar, nieuwe haarwortels vormen en zo zich verder
ontwikkelen. Na enige tijd zijn de planten zo ver gegroeid dat ze weer
in een grotere pot gezet kunnen worden.
Wanneer zijn de larven
actief?
In de natuur is dat tussen half
“Tropic Sunset” van enkele
maart en eind mei, In die
jaren oud bezocht door de
periode ontwikkelen ze zich al
larven van de taxuskever.
vretend aan de wortels tot
volwassen dieren. In de periode van half april tot oktober zijn de volwassen dieren
actief en dat is dan weer te zien aan de inhammen in de bladeren van camellia’s,
fuchsia’s, klimop, rododendrons en andere planten. Dat vreten aan de planten
gebeurt ’s nachts en overdag leidt hij een verborgen bestaan onder bladeren, hout
en ander losliggend materiaal. In deze periode leggen de vrouwtjes hun eitjes. Dat
De boosdoeners.
kan dus ook gebeuren in de potten met fuchsia’s en zelfs in de hangpotten. Het
probleem van dode planten ontstaat in de kas eerder, omdat daar andere
omstandigheden heersen dan buiten. De temperaturen in de kas zijn eerder hoger dan buiten.
Kan men de larven bestrijden?
Bestrijden kan wel, maar dat is een kwestie van geduld en lange adem. Bovendien is die bestrijding niet zo
gemakkelijk, al doen bedrijven die biologische bestrijdingsmiddelen verkopen anders voorkomen.
Bestrijden kan met aaltjes. Die kan men niet in een tuincentrum kopen. Die kan men er wel bestellen. Het
Aaltjes in
product dat men krijgt doet men in water en dat water giet men uit over de grond waar men vermoedt dat
larve.
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er larven aanwezig zijn. Bij een bodemtemperatuur lager dan 8°C zijn de aaltjes niet actief evenmin als de grond te droog
is. Dus heeft men aaltjes met een gieter verspreidt, dan moet men zorgen dat de bodem vochtig blijft.
Wat doen die aaltjes?
Het grote probleem van kuipplantenliefhebbers is dat veel
In de grond leven van nature diverse aaltjes ook
planten in de winter in de kas overwinteren en dus een
wel nematoden genoemd. Het zijn microscopisch
omgeving
vormen waar de eitje gemakkelijk uitkomen. Een
kleine beestjes die, om in leven te blijven op zoek
bijkomend probleem is dat veel kuipplanten meerdere jaren in
zijn naar een prooi en die prooi vinden ze o.a. in de
dezelfde kuip blijven staan, waardoor de cyclus van eitje tot
larven van de taxuskever. Ze dringen hun prooi
binnen en gebruiken de inhoud van de prooi als
volwassen kever in stand blijft.
voedselbron met als gevolg dat de prooi dood gaat.
Kan men ook de volwassen kever bestrijden?
Ook dat is mogelijk. De volwassen kever kan bestreden worden met een taxuskeverval.
Zoals reeds eerder geschreven verstopt de volwassen kever zich overdag graag onder in
de tuin losliggend materiaal. Een taxuskeverval maakt van deze gewoonte gebruik. Het
is een plankje dat aan een kant bestreken is met een gel waarin aaltjes zitten. Dit plankje
legt men onder struiken die vaak door de kever bezocht worden en wanneer hij zich
onder zo’n plankje verstopt komt hij in aanraking met de aaltjes. De aaltjes dringen het
lichaam van de kever binnen en scheiden daar een bacterie af die de kever doodt. Zo’n
Taxuskeverval.
taxuskeverval die zo ’n zes weken te gebruiken is heeft het meeste effect wanneer men
ze gebruikt tussen half mei en november. Voorwaarde is dat de temperatuur overdag nog 12°C is.
In de zomer genieten.
Wie in de zomer van zijn
tuin wil genieten moet in
de lente al veel
werkzaamheden verrichten.
Dat betekent echter niet dat
men in de zomer alleen
maar uitgestrekt kan
genieten van de zon. De
tuin en de planten vragen
de nodige verzorging:
water geven, onkruid
wieden, gras maaien,
uitgebloeide bloemen
verwijderen enz. ook door
het verrichten van deze
werkzaamheden kan men
genieten van de zon.
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Stekkenjacht werd plantjesjacht.

et is een jarenlange traditie van de vereniging om begin maart een stekkenjacht te organiseren. Deze dag werd
oorspronkelijk alleen maar georganiseerd om de liefhebbers van fuchsia’s in de gelegenheid te stellen bij
verschillende fuchsiakwekerijen stekken te kopen. Echter het aantal fuchsiakwekerijen is de laatste jaren sterk
afgenomen evenals het aantal liefhebbers van fuchsia’s. De afstand naar een fuchsiakwekerij werd steeds groter en om
toch een dag te vullen werd er gezocht naar nog een kwekerij die de plantenliefhebbers weet te boeien. Diverse keren
werd het bezoek aan een fuchsiakweker gecombineerd met het bezoek aan een orchideeёnkweker, maar dit jaar werd een
bezoek gebracht aan een kwekerij van vaste planten. Op 9 maart stapten veertig mensen om 8.00 uur in Klimmen in een
touringcar van de firma Heijthuijzen en gingen, onder toen nog droge omstandigheden, op weg. De kwekerij, die tevens
een bezoek aan de tuin promoot, ligt in het Brabantse
Nuenen en na een bustocht van bijna anderhalf uur werd
de kwekerij/ tuin “De Walburg” bereikt. Na de ontvangst
werd de groep in tweeёn gesplitst. Een groep ging met een
gids mee door de tuin en de andere helft mocht in een voor
onze groep eigenlijk te klein lokaal aan de koffie gaan.
Het is een ongecompliseerde tuin met diverse tuinkamers.

De tuin was reeds in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
aangelegd en dat is te zien aan de begroeiing en aan de
manier waarop de perken afgebakend zijn. Ook de
aanwezigheid van diverse oude bomen en struiken
getuigen van een respectabele leeftijd. Diverse
voorjaarsbloeiende struiken lieten hun bloemen zien en in
de borders bloeiden veel helleborussen, afgewisseld met
sneeuwklokjes en hier en daar een vroege iris. Achter de
gids aanhobbelend over de smalle paadjes werd het een en
ander over de aanwezige bomen en struiken verteld,
hetgeen door de verschillende liefhebbers ook verschillend werd opgenomen. Het was een unieke tuin, maar eigenlijk
waren we er toch te vroeg in het jaar, alhoewel…….wanneer we later zouden zijn geweest dan hadden we diverse
vroegbloeiende struiken niet kunnen bewonderen. Een voorbeeld is de vroeg bloeiende witte forsythia. Toen ook de
tweede groep terugkwam van de rondleiding bleek dat we nog tijd over hadden. Nu vertrekken zou betekenen dat we te
vroeg in Dongen bij “Kweekerij
Loropetalum is een wintergroene struik,
Zeelenberg” zouden aankomen. Gelukkig
die maar matig winterhard is en graag op
herinnerde zich iemand dat ze al eerder in
een zonnige plaats staat. Deze plant kan het
de buurt een kwekerij bezocht had en dat
best als kuipplant gehouden worden. Bij
we daar misschien nog een bezoek aan
konden brengen. Internet bracht uitkomst
een goede verzorging bloeit de plant in
en het bleek dat die kwekerij slechts op
maart/april. De rozerode bloemen
ongeveer 800 meter afstand van “De
verschijnen tussen de groen/paarse
Walburg” was gelegen. Na afscheid
bladeren.
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genomen te hebben van de mensen van “De Walburg” werd ingestapt en werd na
een reis van 800 meter weer uitgestapt nadat er even overleg was gepleegd met de
kwekers. Zij heetten ons van harte welkom en achteraf zou blijken waarom. In deze
kwekerij kweekt men vaste planten en zomerbloeiers en al gauw liepen vele
plantenliefhebbers met gevulde karren door de kwekerij. Vibirnum bodnantense
“Dawn” in één pot met twee kleuren nl. wit en roze. In de tuin van “De Walburg”
bloeide de struik in prachtig roze kleuren, maar wit was een verrassing. Ook werden
heel veel violen ingeladen, maar ook primula’s in diverse kleuren kwamen in de
karren terecht. Heel bijzonder was de aanwezigheid van de nu mooi bloeiende
Loropetalum.
De eigenaar was aan het werk in de kwekerij en was bezig met het machinaal
oppotten van petunia’s. Na dit proces even gevolgd te hebben was het weer tijd om
de reis voort te zetten. Er werd na ongeveer een uur afscheid genomen van de
eigenaars en deze bleken verguld met ons bezoek, hetgeen na het zien van de
hoeveelheid planten in de bus niet te verwonderen was.
Het laatste doel van vandaag was de kwekerij van John en Yvonne de Hoog. Hun
kwekerij heeft de oude naam behouden en zodoende moeten we spreken van
“Kweekerij Zeelenberg”. Na een reis van goed een uur
werden we in Dongen verwelkomd door de familie de
Hoog en in de kantine stond de koffie/thee al klaar.
Maar goed ook, want de mensen van de kwekerij
kregen het bijzonder druk met het helpen van de

bezoekers die de kwekerij binnen waren
gelopen. Veel liefhebbers van fuchsia’s
en pelargoniums hadden lijstjes gemaakt
en moesten nu op zoek naar de planten die
genoteerd waren. Dat ging niet zo
gemakkelijk als gedacht, want de foto’s

Het maken van lijstjes heeft toch wel een nadeel. Vaak is men teleurgesteld
wanneer een plant er niet meer is. Dat weet ik uit eigen ervaring en daarom
maak ik geen lijstjes meer. Ik ken mijn eigen collectie en bij de kweker(s)
loop ik langs de planten en neem die planten mee die volgens mij een
uitdaging zijn. Het grote voordeel is nog dat op deze manier steeds weer
de collectie vernieuwd wordt.
kwamen niet overeen met de planten die erbij stonden.
Dit was het enigste minpuntje. John en Yvonne en de
nog jonge helpsters probeerden het iedereen naar de
zin te maken. Er was een ruime keuze van zowel
fuchsia’s als pelargoniums en de liefhebbers van
streptocarpussen wisten al gauw de kas te vinden waar
deze zich bevonden.
In de koffie-/theehoek bleef het door afwisseling
gezellig druk en nadat iedereen zijn keuze gemaakt had
werd nog even gezellig bij elkaar gezeten. Hier bleek
dat ook het sociale contact binnen de vereniging op
peil is en dat iedereen wel een gesprek met iedereen
kan voeren. Tegen kwart over drie was het tijd om te
vertrekken. De laatste plantenliefhebbers rekenden af
7

In de tijd dat de meeste leden in de kwekerij waren
bij de kassa en de terugreis kon beginnen. Voor de chauffeur heeft de chauffeur de reeds aanwezige planten in de
was dat geen gemakkelijke reis, want door de stormachtige
laadruimte van de bus opnieuw gerangschikt. Dat was
wind moest hij extra aandacht de bus op het goede pad
maar goed ook, want toen de laatste planten ingeladen
houden. De terugreis verliep voorspoedig, maar het weer
waren was de laadruimte propvol.
bereidde ons een stormachtige ontvangst met flinke
windvlagen, harde regen en zelfs hagel. Zo kon het gebeuren
dat we bij aankomst in Klimmen ongeveer 15 minuten met zijn allen in de bus doorgebracht hebben en toen de bui voorbij
was spoedde iedereen zich naar buiten, verzamelde snel de meegebrachte planten en zocht snel het eigen vervoer op om
richting huis te gaan. Binnen een mum van tijd was iedereen verdwenen en kon de lege bus terug naar het depot.
Met zijn allen kijken we terug op een geslaagde dag. De een zal wat meer tevreden zijn dan de ander, maar voor een
busreis zo aan het begin van het seizoen mogen we zeker tevreden zijn.
Magnolia.
Op de overgang van
de lente naar de
zomer is er een plant
die gedurende een
korte bloeiperiode
de aandacht trekt en
dat is de Magnolia,
ook wel tulpenboom
of beverboom
genoemd. Het
bloeien van deze
boom bezorgt
iedereen een beste
stemming en het
aantal kleuren is de
laatste jaren
toegenomen. De
pracht van deze
boom was al heel
lang bekend bij de
Chinezen, maar daar
konden alleen de
rijken van de plant
genieten.
Momenteel staan in
het voorjaar in vele
tuinen de magnolia’s
in bloei in diverse
kleuren. Pas
wanneer de bomen
uitgebloeid zijn
komen de bladeren.
Ondanks het feit dat
de magnolia’s
gevoelige planten
zijn kan men ze
snoeien wanneer ze
uit de kluiten
gewassen zijn. Een
nogal zure grond
heeft de voorkeur en
de wortels hebben
een hekel aan de
8
schoffel.
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Jaarverslag VFKL 2018

ok in 2018 hadden weer diverse leden ernstige problemen met hun gezondheid. Sommige leden zijn gelukkig weer
redelijk opgeknapt, andere leden hebben nog steeds ernstige klachten. Wij wensen allen beterschap toe en hopen
hen binnen afzienbare tijd weer te ontmoeten tijdens activiteiten van de vereniging. Gelukkig konden we ook dit
jaar nieuwe leden begroeten. Helaas hebben zich ook enkele leden afgemeld.
In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Bij deze begroeten we Harrie van Sloun als nieuwe voorzitter en
Harrie Borger als bestuurslid. We bedanken Jan Ramaekers
voor zijn inzet en toewijding in al die jaren dat hij
voorzitter/gesprekleider is geweest. Jo Sieler heeft na
trouwe jaren zijn bestuursfunctie neergelegd, maar is nog
lid van onze vereniging. Jo, bedankt voor je inzet in al die
jaren.
Uiteraard zullen we de lente/zomer van 2018 niet zo snel
vergeten. De temperaturen bereikten in de zomer tropische
waarden en er viel nauwelijks regen. De leden hadden door
deze warmte problemen met de planten. Vooral de fuchsia’s
hadden het zwaar te verduren.
De ledenvergadering van februari stond in het teken van het
activiteitenplan 2018 en de conceptbegroting 2018. Beide
plannen werden door de leden goedgekeurd. Onze website
Pasen
is vernieuwd en er is wekelijks actuele informatie te lezen.
De site ziet er uitnodigend uit met dank aan Hub en zijn
team. Hopelijk wordt deze goed bezocht. Tevens was er
die dag een lezing van Yvonne de Hoog van “Kweekerij
Zeelenberg” over fuchsia’s.
Begin maart bezochten 40-45 leden kweker van der
Velde in Heerde en Molenhoek orchideeënkweker te
Bemmel. Hier kregen de leden een volledige rondleiding
en uitleg over het kweken en het proces rond orchideeën.
Kop koffie na was inbegrepen. .Kweker van der Velde is
gespecialiseerd in fuchsia”s en pelargoniums. De busreis
was geslaagd en de bagageruimte was vol na afloop. Op
26 maart was bloemschikken voor Pasen. 13 Personen
namen hieraan deel onder leiding van Vera Wilders.
In april op de 19e was jaarvergadering onder het genot
van koffie met vlaai verzorgd door het activiteiten
comité. De definitieve begroting 2018 werd
Plantenveiling
gepresenteerd en goedgekeurd.
In de periode van mei t/m juli hadden we de busreis naar
twee tuinen in Grashoek: de tuin van
Annie en Frans en de tuin van Nel en Piet
op zondag 24 juni. Medegezien het
schitterende weer en de prachtige tuinen
was dit een succes voor de 45 leden die
waren meegegaan. Plantenveiling op 5
juli was wederom een groot succes. Er
werden hoge prijzen geboden en de sfeer
was goed. Hub was uiteraard onze
veilingmeester die veel tips gaf over
verzorging etc. Open tuinen op zondag 22
juli is niet doorgegaan, te weinig animo.
Ledenvergadering was op 12 juli goed
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Oude Ambachten.

Gezellig uitje.
(Ondanks de regen.)
bezocht, met vooral aandacht over de nieuwe AVG wet.
In de periode augustus t/m september vond de jaarlijkse oude ambachten in Einighausen plaats op 5 augustus. In verband
met het hete weer was de opzet dit jaar anders. De presentatie was een succes dankzij de inzet van de vrijwilligers. Het
jaarlijkse samenzijn werd dit jaar gevierd op 23 september, het begin van de herfst. We hebben gekozen voor een
huifkartocht door de Schinveldse bossen en aansluitend een boerenbuffet in “Nonke Buuske”. Helaas waren de weergoden
ons niet gunstig gestemd. Ondanks de vele regen was de stemming goed. Men begon met koffie en vlaai bij “de Tant,”
vervolgens de huifkartocht. Familie Bollen werd tijdens het boerenbuffet. gehuldigd voor het 25jarig jubileum. De dag
was geslaagd.
In de periode oktober t/m december hadden we op 18 oktober onze laatste vergadering van 2018. Voor ieder adres van
onze leden werd door het bestuur een insectenhotel uitgedeeld. In de pauze kon de contributie van 2019 betaald worden
en de loten van de grote clubactie bij Annelies. De snoeidemo bij Intratuin was vervallen i.v.m. de kerstshow. In de maand
december hadden we bloemschikken voor kerstmis. Helaas waren er verschillende afmeldingen. Iedereen had weer een
mooi stuk gemaakt voor de kerst.

Kerstversiering maken.
Tijdens de vergaderingen werd ook dit jaar weer CultiVaria uitgedeeld, met informatie over de activiteiten en de
verzorging van planten. Ons blad CultiVaria is een mooi uithangbord van onze vereniging. Ideeën van leden over nieuwe
activiteiten zijn altijd welkom. Onze leden zijn op de vergaderingen in grote getalen aanwezig. We zien de toekomst van
de vereniging positief tegemoet.
Annelies Hellenbrand en Hannelore Stevelmans.
11

Suzanne met de mooie ogen.

De tuin aankleden in mei.

I

n mei kunnen in de tuin al veel bloemen bloeien
waarvan men kan genieten, maar er is tevens nog veel
werk in de tuin. De tulpen zijn op hun retour en om
onnodig energie in zaadvorming te stekken worden de
uitgebloeide toppen verwijderd. De bladeren laat men
afsterven, want zij maken voedingsstoffen die in de bol
worden opgeslagen.
Een hard groeiende en vroeg
bloeiende
plant
is
de
Saxifraga. Het is een
bodembedekkende,
wintergroene vaste plant met
frisgroene
blaadjes
en
rozerode bloempjes. Deze,
Saxifraga
graag in de zon staande, rijke
bloeier van april tot juni,
vormt in de loop der tijd flinke
pollen en deze kunnen na de bloei gedeeld worden. Vooral
de buitenste delen zijn geschikt om elders geplant te
worden. Deze jonge planten hebben na het planten even
extra zorg nodig. In een droge periode hebben ze wat extra
water nodig om goed aan te slaan.
Heel wat gewassen kunnen in mei geplant worden. Ook de
zelf gekweekte, verspeende en afgeharde zaailingen
kunnen na half mei (IJsheiligen) naar buiten.
12

(Zinnia. siertabak, afrikaantjes, verbena, strobloem, enz. )
De kans op nachtvorst is dan geweken, maar omdat de
plantjes nog zo teer zijn is het verstandig toch wat plastic
bij de hand te houden, zodat men in ieder geval de
mogelijkheid heeft gevoelige planten af te dekken.
In tuincentra zijn diverse
planten in containers te
koop. Het voordeel van
containerkweek is dat
de wortelkluit goed
gevormd
is.
De
wortelkluit van een
clematis moet goed
compact zijn en bij het
planten moet men er voor
zorgen dat de wortelkluit
vijf tot tien centimeter
Containerkweek
dieper in het plantgat
.
staat dan in de container.
Door de plant dieper te planten worden er extra uitlopers
gevormd, waardoor de clematis bossiger wordt. Om er
voor te zorgen dat de plant goed aanslaat moet men een
ruim gat graven (ongeveer twee maal zo groot als de
wortelkluit) en de grond moert goed gedraineerd zijn. Een
goede start krijgt de plant wanneer men een beetje
beendermeel onder de grond mengt waarmee men het

plantgat opvult. Een andere naam voor clematis is bosrank
en dat houdt in dat de plant graag in de halfschaduw staat,
het liefst met het hoofd in de zon en de wortelkluit in de
schaduw.
Het aanslaan in de grond kan
bevorderd worden door de
wortelkluit in een emmer met water
te dompelen. Dat geldt echter niet
alleen voor de clematis, maar ook
voor andere in een tuincentrum
gekochte planten. Ook wanneer die
Dompelen
planten bestemd zijn voor kuipen of
alvorens te
bloembakken. Uiteraard moet de te
planten.
gebruiken potgrond van voldoende
kwaliteit zijn. De wortels van
kuipplanten of van planten in een bloembak hebben het
vanwege de beperkte groeiruimte moeilijker dan de
wortels van planten in de volle grond. De grond droogt
sneller uit en de voedselvoorraad is beperkt.
Planten die gekweekt zijn in containers kunnen het hele
jaar door geplant worden uitgezonderd in periodes dat het
vriest. Wanneer in mei de meeste kuipplanten in de border
staan, al of niet met kuip, is de tijd aangebroken de lege
ruimtes op te vullen met zomerbloeiers. De tuincentra
bieden een enorme keuze in
eenjarige zomerbloeiers, maar
let ook bij de koop van deze
planten of ze gezond zijn. Koop
geen planten met lange, slappe
scheuten
of
met
bijna
uitgebloeide
bloemen.
Belangrijk is een goede
Zomerbloeiers.
wortelstructuur. De wortels in
de pot moeten wit zijn en nog in staat zijn zich uit te
breiden. Is de wortelkluit een en al wortel, dan is de plant
al ouder en minder geschikt.
Ook plekken in de tuin waar het blad van uitgebloeide
tulpen of narcissen nog ligt kan men van nieuwe planten
voorzien. Laat de afstervende bladeren nog even aan de
tulpen en narcissen zitten, want zolang ze niet helemaal
afgestorven zijn maken zij nog voedsel dat opgeslagen
wordt in de bollen. Men kan alvast zomerbloeiers tussen
de bladeren van de tulpen en narcissen planten.
Aanvankelijk ziet dat er niet zo fraai uit, maar wanneer de
bladeren bruin geworden zijn kan men ze verwijderen en
blijven de zomerbloeiers pronken, zodat de liefhebber nog
maandenlang kan genieten van de bloemen.
Wanneer
men
in
een
tuincentrum planten koopt is
het raadzaam de vochtigheid
van
de
wortelkluit
te
controleren alvorens ze te
planten. Omdat ze soms al
langere tijd op voorraad zijn
Controle wortelkluit.
kunnen
de
kluiten
(uit)gedroogd zijn. Alvorens ze te planten doopt men ze
eerst in een emmer water, zodat de wortelkluit zich vol kan

zuigen. De planten maken in het plantgat eerder contact
met de grond en slaan daardoor sneller aan.

Mei is ook de maand dat het gras diverse keren per week
gemaaid moet worden, maar na een zachte winter zullen
diverse onkruiden tussen de grassprieten tevoorschijn
komen. Onkruiden in het gazon kan men niet altijd
voorkomen. Wanneer de buurman veel paardenbloemen in
zijn tuin heeft, zullen de zaden ook landen in de eigen tuin
en zullen zich planten ontwikkelen. Onkruidgroei in het
gazon kan men beperken door een goede grondbewerking,
een goede bemesting en niet tekort maaien. Heeft men toch
onkruiden in het gazon dan kan men op drie manieren
proberen de onkruiden kwijt te geraken. (1) Men kan de
onkruiden handmatig
proberen
te
verwijderen.
Soms
gaat dat gemakkelijk,
soms gaat dat moeilijk
en moet men de gehele
wortel uit de grond
proberen te krijgen. De
wortel
van
de
paardenbloem moet er
Paardenbloem in het gazon.
helemaal uit. Blijft een
stukje zitten dan komt de plant weer terug. (2) Men kan de
onkruiden in het gazon ook uitputten. Meestal betreft het
dan onkruiden die oppervlakkig wortelen. Na het geven
van een bemesting laat men het gras een week groeien,
zodat de grassprieten boven het onkruid uitkomen. Na die
periode maait men het gras enkele keren zeer kort en
verwijdert men het gemaaide gras. (3) De derde manier om
onkruiden kwijt te geraken is het gebruik van chemische
middelen. Dat is niet de manier die de voorkeur verdient,
maar soms kan men niet anders. Er zijn ook meststoffen in
de
handel
die
kunstmest
combineren
met
bestrijdingsmiddelen. Wanneer men het gazon optimaal
verzorgt zullen onkruiden minder kans krijgen.
Tuinieren is vooruit zien.
In mei kan men beginnen
met het zaaien van
tweejarigen.
Klokjesbloem,
vingerhoedskruid,
muurbloemen en andere
Muurbloemen.
tweejarigen kunnen zich
ontwikkelen tot planten
die het volgende jaar zullen bloeien.
Ook voor fuchsia- en kuipplantenliefhebbers is mei een
drukke maand. Nadat de diverse planten in april buiten
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gestaan hebben op een plaats om af te harden kunnen ze
half mei hun plaats in de border, op het terras of op het
balkon innemen. Bij het plaatsen is het belangrijk de
planten te kennen, want niet elke plant kan evengoed zon
verdragen. Fuchsia’s staan graag in de halfschaduw,
terwijl pelargoniums graag op een plek in de zon staan.
Bedenk dat de plaats in de tuin ook van invloed is op het
water geven.
Nu kunnen de zomerbloeiers allemaal in de border geplant
worden. De temperatuur van de grond is nu voldoende om
de planten snel nieuwe wortels te laten vormen. Mocht het
in mei droog zijn, dan is water geven noodzaak. De
warmte van de grond is ook bepalend voor het planten van
Canna’s, dahlia’s, Gloriosa’s en begonia’s.
In de maand mei is het niet
alleen maar druk met
planten. Een aantal planten
is uitgebloeid en dan moet
de snoeischaar erin om
zodoende de planten de
kans te geven het volgende
jaar weer optimaal te
bloeien. De uitgebloeide
winterheide moet gesnoeid
worden. Snoei echter niet
in het oude hout, want dan
Canna.
lopen de planten niet of
zeer slecht weer uit.
Snoeien onder de uitgebloeide bloemen is voldoende.
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Het amandelboompje (Prunus triloba) kan men het beste
ook flink inkorten. Alle uitgebloeide scheuten worden aan
de stam verwijderd en er blijft alleen nog maar een kaal
stompje over. Kijk in de loop van de zomer ook eens naar
uitlopers uit de grond.
Deze
moet
men
verwijderen, want ze zijn
uitlopers
van
de
onderstam en vragen veel
energie van de plant.
Deze energie moet de
plant
gedurende
de
zomer stoppen in nieuwe
uitlopers die in het
volgende voorjaar weer
moeten bloeien. Terug
geknipt worden ook de
forsythia,
de
ribes,
deutzia, boeren jasmijn,
brem en de wilgjes op
stam.
Hier stop ik met
mijn verhaal over de tuin in mei. Ik ben me er echter van
bewust dat ik maar een klein gedeelte van de
werkzaamheden in de tuin heb weergegeven. Er is nog
zoveel meer te doen, maar een nog uitgebreider verhaal
zou alleen al deze uitgave vullen en dan komen andere
belangrijke delen niet aan bod.
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Ledenbijeenkomst 14 februari
2019 met als gast Yvonne de
Hoog met een lezing over
pelargoniums.

N

a wat algemene zaken afgehandeld te hebben
betreffende de vereniging was het woord aan
Yvonne. In februari 2018 was ze ook al als gast
aanwezig, maar toen met een lezing over fuchsia’s. Aan
de hand van heel veel voorbeelden vertelde ze over de
herkomst en de verspreiding van pelargoniums.
Pelargoniums, door de meeste mensen geraniums
genoemd, behoren tot de familie van de Geraniaceae. Er
zijn een vijftal geslachten, maar ze hebben een
gezamenlijk kenmerk: een vrucht die lijkt op een
vogelsnavel. Deze bestaat uit een rond bolletje “kopje”
waar de zaden in zitten en een lange punt in de vorm van
een snavel.
De pelargonium is afkomstig uit Afrika en door de
zeevaarders van de zeventiende eeuw meegebracht naar
Europa. Aan het einde van de achttiende eeuw ontdekte
men dat pelargoniums gemakkelijk te kruisen waren en zo
ontstonden heel veel variёteiten, die in de loop der tijden
hun weg naar liefhebbers hebben gevonden.
Het ingewikkelde theoretische verhaal over de vijf
geslachten, de diversiteit en de diverse secties sla ik over,
omdat dat geen bijdrage levert aan een goede verzorging.
Ik ben er me van bewust dat de echte liefhebber hier ook
wat meer van wil weten, maar de overgrote meerderheid
van de tuinliefhebbers heeft de gewone, bekende
“geranium” in de tuin.
De door kruising ontstane cultivars heeft men in drie
groepen verdeeld:

16

1. Pelargonium x hortorum. Hieronder vallen de
staande pelargoniums. Deze planten zijn geschikt
voor de tuin, het balkon, het terras en de border.
In het begin van de groeiperiode moeten de planten enkele
keren verpot worden om mooie struiken te krijgen. De
planten, die wij in de omgang staande geraniums noemen,
vragen in de zomer extra aandacht. Belangrijk is water en
voeding geven op het juiste moment. In de beginperiode
van de groei is
stikstof belangrijk,
maar wanneer men
te lang doorgaat met
het
geven
van
stikstof krijgt men
weelderige planten
met weinig bloemen.
Voor deze planten is
een meststof met
weinig stikstof en
veel
kalium
belangrijk.
Staande pelargonium
2. Pelargonium x peltatum. Dit is de groep van de
hangende pelargoniums.
Hangende pelargoniums houden van veel zon, maar
daarbij mag het regelmatig water en voeding geven niet
vergeten worden. Deze planten vormen vaak een dichte
groei. Om botrytis te voorkomen moet men bij het water
geven oppassen dat de onderste bladeren niet nat worden
en om een goede doorbloei te houden moet men de
uitgebloeide bloemen regelmatig verwijderen.

Hangende pelargonium
3. Pelargonium x domesticum. Dit zijn de planten
die meer geschikt zijn voor de vensterbank. De
Franse geranium valt onder deze groep. In de
zomer kunnen de planten ook buiten staan, maar
eigenlijk is het een kamerplant. De planten
verlangen een lichte standplaats, waarbij ze
minimaal vier uren zonlicht nodig hebben om hun
mooie, gevulde bloemen te laten zien. Water
geven vraagt ook bij deze planten extra aandacht.
Ze verlangen water direct op de pot, maar niet op
de bladeren. Overwinteren is ook mogelijk op een
lichte, koele plaats met weinig water. Men kan de
planten dan tot op tien centimeter terugknippen en
houden bij een temperatuur van ongeveer 12°C.

Franse pelargonium.
Niet alle cultivars zijn in een van de drie groepen onder te
brengen. Apart staan nog de geurpelargoniums, de
Uniquepelargoniums (lijken op de geurgeraniums, maar
de bloemen zijn aantrekkelijker) en de Angel
pelargoniums met hun bossige groei, ronde bladeren en de
op viooltjes lijkende bloemen.
De verzorging:
Pelargoniums houden van een gematigd, vorstvrij klimaat.
De zomers mogen flink warm zijn als de planten maar
voldoende water krijgen. De grond moet goed
waterdoorlatend zijn, want pelargoniums houden niet van
een natte wortelkluit. De grond moet tussen twee
gietbeurten opdrogen. Het aantal keren dat de planten
water moeten krijgen is afhankelijk van de

omstandigheden: grootte van de pot, standplaats, wind,
zon, regen, soort. Water kan het beste op een onderschotel
gegeven worden, maar als de planten buiten staan is die
onderschotel niet nodig. Integendeel. Tijdens een
regenrijke periode blijft er te lang water in de schotel staan
en ligt wortelrot op de loer.
Pelargoniums prefereren regenwater boven leidingwater.
In leidingwater zitten kalk en zouten en daar houden de
planten niet van. Regenwater is zachter en heeft een andere
zuurgraad.
Van water alleen kunnen de planten in een pot/kuip niet
leven en daarom moet er voeding bij gegeven worden. Als
voeding kunnen zowel organische meststoffen als
minerale meststoffen en samengestelde meststoffen
gegeven worden. Belangrijk bij het geven van meststoffen
is dat men iets weet over de samenstelling. Pelargoniums
hebben alleen in het voorjaar behoefte aan stikstof en
gedurende het seizoen willen ze voeding met een hoog
kaliumgehalte. Bijvoorbeeld 6-4-10+2 van DCM.
Wanneer men te veel mest geeft kan dat leiden tot
wortelverbranding. Geef nooit een sterkere concentratie
dan die op de verpakking staat. Het risico van
wortelverbranding is kleiner bij organische meststoffen.
Pelargoniums bloeien de hele zomer door totdat de eerste
vorst een einde aan hun bestaan maakt. Om dit te
voorkomen moeten de planten op tijd naar een veilige
plaats. De voorkeur gaat uit naar een lichte plaats met een
temperatuur tussen 5 en 10°C. Andere vorstvrije plaatsen
kan ook, maar dan moet men rekening houden met de
reactie van de planten. Te donker—slappe uitlopers; te
lage temperatuur---kans op stengelrot.
Niet snoeien---wel snoeien.
In het najaar moeten de pelargoniums naar een plaats waar
ze kunnen overwinteren, maar de planten zijn dan meestal
te veel in aantal en te groot. Dan wordt er gekozen voor
het inperken van de grootte. Hier gaat het meestal fout,
want wanneer de planten terecht komen op een plek waar
de luchtvochtigheid te hoog is gaan de scheuten inrotten.
Deze fout heb ik afgelopen najaar gemaakt met als gevolg
dat ik de helft van mijn mooie pelargoniums ben kwijt
geraakt. Najaarssnoei gevolgd door een plek met een lage
temperatuur en een hoge luchtvochtigheid bleek funest.
Helaas!!! Terugsnoeien in het najaar kan, maar niet
rigoureus en niet laten overwinteren op een plek met hoge
luchtvochtigheid. Men kan de planten wel snoeien in het
voorjaar. De te lang geworden scheuten kan men inkorten
en de slappe scheuten kan men aan de basis verwijderen.
Na het toppen duurt het acht tot twaalf weken voordat
de getopte plant weer bloeit. Die variatie wordt
bepaald door de soort.
Door de jonge scheuten terug te knippen tot op twee ogen
boven het oude hout houdt men de planten compact en
wanneer de jonge scheuten te lang worden kan men ze
toppen. Te lang doorgaan met toppen leidt echter tot een
te late bloei.
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Het slot van de presentatie van Yvonne was het
maken van stekken. Door te stekken kan men het
aantal planten vermeerderen of te oude, slecht
bloeiende planten vervangen door nieuwe. In het
jaar zijn twee periodes het meest geschikt om te
stekken, omdat de stekken dan het snelst wortels
maken. Het voorjaar en de maand augustus zijn de
beste periodes. Toch leveren beide periodes hun
eigen probleem op. De stekken van augustus
moeten weer goed door de winter gebracht worden
en de stekken van het voorjaar kunnen pas
genomen worden wanneer de oude planten na de
winter nieuwe scheuten gemaakt hebben.
Aan de hand van voorbeelden demonstreerde
Yvonne de gang van zaken bij het stekken:
1. Gebruik geschikte stekgrond en kleine
stekpotjes.
2. Zorg voor een scherp mesje en
ontsmettingsmiddel. ( alcohol, spiritus,
dettol)
3. Neem stekken met de bladparen dicht bij
elkaar.
4. Ontsmet na elke nieuwe stek het mesje.
5. De stek wordt onder een bladknoop afgesneden.
6. De rest van de bladeren aan de stek wordt
afgesneden behalve een volwassen blad en de top.
7. Stek alleen in kleine potjes, maar houd de
stekgrond wel vochtig. (niet nat)
8. Zet de stekken apart in een potje. Dat is straks
makkelijker bij het verpotten.
9. Maak in de stekgrond een gaatje en zet daar de
stek in.

Aandachtig gehoor met op
de voorgrond de vele
meegebrachte
pelargoniums.
10. Druk de grond rond de stek stevig aan.
11. Werkt men met namen dan hoort er een label met
de naam bij.
18

Uitleg over het stekken.
12. De potjes kan men in een bak met water zetten en
de stekgrond zich vol laten zuigen. Daarna kan
men de potjes op een andere plaats zetten. Men
kan ook de stekgrond van bovenaf vochtig maken.
Bij het volzuigen bestaat het gevaar dat de
stekgrond te lang nat blijft.
13. Om wortelrot te voorkomen kan men de potjes
ook in een laag zand zetten. Men hoeft dan de
stekken zelf geen water te geven en wanneer men
deze laag nat houdt wordt water door de stekgrond
opgenomen zonder dat deze kletsnat wordt.
14. Zet de bak met stekken op een lichte
plaats, maar niet in de zon.
15. De meeste stekken van andere planten
houden van een vochtige omgeving en deze
wordt bereikt door het plaatsen van een kap of
plastic. Dit mag niet bij pelargoniumstekken
omdat de stekken te week zijn en daarom snel
rotten.
16. Stekken die niet aanslaan zijn
te
herkennen aan de zwarte voet. Deze stekken
moet men snel verwijderen.
17. Hebben de stekken wortels dan moet men
ze oppotten in een grotere pot ( doorsnee 9
centimeter) .met voedzame grond.

In de pauze en na de presentatie stelden
Yvonne en haar man John de aanwezigen in
de gelegenheid planten te kopen. Ze hadden
diverse planten bij zich, niet alleen
pelargoniums, maar ook fuchsia’s en violen
en….nog veel meer. Al met al was het een geslaagde
avond. De aanwezigen hebben iets kunnen leren en
Kweekerij Zeelenberg heeft goede zaken gedaan.
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Bernies Big Un

Pas op voor het virus!
Wanneer men de fuchsia’s
ontdekt heeft wordt men al gauw
verleid tot het verzamelen van de
verschillende
cultivars.
De
enorme variatie in vormen en
kleuren leidt tot het steeds weer
ontdekken van nieuwe planten.
De
kleuren
zijn
soms
onwaarschijnlijk
mooi.
Ze
verdragen schaduw en men kan
ze overwinteren. Bovendien zijn
fuchsia’s
gemakkelijk
te
vermeerderen door het nemen
van stekken. Stekken kan men de
planten het gehele groeiseizoen.
Toch is het voorjaar en de maand
augustus de beste tijd. Dan is de
groeikracht zo sterk dat de stekjes
snel wortels krijgen. Wie
eenmaal met succes enkele
planten in zijn tuin gekweekt
heeft wil er meer om van te
genieten.
20

Uiterlijk;
Fuchsia’s bloeien de hele zomer door mits ze
goed verzorgd worden. De struiken zien er
verzorgd uit wanneer de uitgebloeide
bloemen en gele bladeren regelmatig
verwijderd worden.
Verpot de planten in het voorjaar;
Fuchsia’s kunnen vrij lang in dezelfde
pot/kuip blijven staan. Toch zal er eens een
moment komen dat ze verpot moeten worden.
Dat moet gebeuren wanneer de plantkluit een
en al wortel is geworden. Bij het naar buiten
halen in het voorjaar kan men de plantkluiten
controleren. Haal de kluit uit de pot en
verwijder een klein gedeelte. Soms is een
grotere pot/kuip nodig, maar na inkorten van
de wortelkluit kan men de plant in dezelfde
pot terugzetten. Zorg ervoor dat de drainage
gaten open zijn, zodat overtollig water kan
wegvloeien. Zet de plant in de pot en zorg
ervoor dat de ruimte tussen wortelkluit en
potrand wordt opgevuld. Aan de nieuwe
potgrond voeg ik, wanneer de planten
bladeren hebben, een weinig siertuinmest (76-12+4) toe en na de plant water gegeven te
hebben wordt ze op een lichte, iets warmere
plaats gezet. Water geven is noodzakelijk om
de verse potgrond goed te laten aansluiten.

Rohees New Millennium

Geschikt voor de schaduw.

Wessex Belle

Fuchsia’s staan liever niet in de zon, maar dat
geldt zeker voor deze twee cultivars. Ze staan
bij voorkeur op een plaats in de schaduw en dan
produceren ze deze mooie, gevulde bloemen. In
een zomer met weinig regen blijven de bloemen
lang mooi, maar in een regenrijke periode zijn
de bloemblaadjes gauw bruin.

Regelmatig van voeding voorzien.
Fuchsia’s zijn uitstekende groeiers, maar
zonder bijvoeding raakt de grond uitgeput en
dus ook de fuchsia’s. In de verse potgrond zit
maar voor ongeveer zes weken voeding, maar
daarna moet er toch extra voeding gegeven
worden om de kwaliteit van de planten te
handhaven. Welke meststof men geeft is
afhankelijk van de kwaliteit die men wil
bereiken. Wil men geen uitgebreid schema
hanteren, dan is de voeding voor bloeiende
planten voldoende mits men die voeding een
keer per week geeft. Wil men de planten zelf
overwinteren dan moet men half september
zeker stoppen met het geven van voeding.
Indien men de planten aan het einde van het
seizoen wil weggooien, dan kan men met
voeding doorgaan totdat de vorst de planten
gegrepen heeft.

In het voorjaar.
Planten die men overwinterd heeft krijgen in maart
weer meer aandacht. Ze worden verlost uit hun
ongunstig winterkwartier. Van veel planten wordt de
bovenlaag ververst en planten die al lang in dezelfde
pot staan worden verpot. Ze gaan dan naar een wat
warmere plaats ( ±14°C), krijgen meer water en na
enkele weken kan men al toppen.
Heel vaak leest men dat de fuchsia’s pas naar buiten
kunnen op een droge, bewolkte dag omdat de schok
van het buitenzetten te groot is. Dit verhaal geloof ik
niet. Mijn in maart verzorgde fuchsia’s in hangpotten
gaan half maart al naar buiten en dan graag in de
stromende regen. De oude stammen worden nat en
daardoor zachter, waardoor ze makkelijker uitlopen;
de vaak droge wortelkluit wordt lekker door en door
nat, hetgeen het groeiproces ten goede komt; de
gegeven organische voeding wordt ook nat en er
ontstaat een beter contact met de rest van de
wortelkluit. Deze manier van werken heeft een groot
nadeel: ik moet de weersverwachting in de gaten
houden, want bij vorstmelding moeten ze voor even
weer naar binnen. Wil men het risico van bevriezing
vermijden dan gaan de planten pas na half mei naar
buiten.

Therry Thaler
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Hans Larsen

Het stekken.
Voor het stekken heeft men jonge scheuten
nodig. Van die scheuten snijdt men met een
scherp mes een stukje af dat drie bladparen
heeft. De onderste bladparen haalt men
voorzichtig weg, dompelt het oog in stekpoeder
en zet het in zaai- en stekgrond. Na het planten
maakt men met een plantenspuit de luchtige
aarde nat en zet men het geheel onder een plastic
hoes. Wanneer de hoes beslaat haalt men ze
even weg en veegt men de condensdruppels
weg. Zet het geheel op een warme plaats, maar
niet in de zon en niet boven de radiator. Bij een
bodemtemperatuur van ongeveer 20°C wortelen
de stekken vrij snel. Als de stekken na een week
of drie wortels hebben plant men ze over in een
groter potje gevuld met gewone potgrond.
Voorjaarsstekken kunnen in de zomer nog
mooie planten vormen.

Toppen.
De voorkeur gaat uit naar mooie, bossige
planten. Dat bereikt men alleen maar wanneer
men de jonge plantjes topt. Wanneer zich drie
bladparen gevormd hebben haalt men het
bovenste bladpaar weg. Hierdoor wordt de plant
gedwongen zijtakjes te maken en wanneer men
dat enkele keren herhaalt ontwikkelt zich een
mooie, bossige plant.

Toppen niet overdrijven.
Fuchsia’s bloeien op de jonge scheuten. Dat zijn
scheuten die hetzelfde jaar gevormd zijn. Door te
toppen worden veel jonge scheuten gevormd. Zoals
eerder geschreven worden de planten daardoor
bossiger, maar ook het aantal bloemen wordt veel
groter. Wil men in de zomer genieten van de
bloemen dan zal men begin mei moeten stoppen
met toppen. Doet men dat niet, dan krijgt men wel
mooie struiken, maar weinig bloemen.
Ook in de volle grond.
Een aantal cultivars is ook geschikt voor in de
volle grond en kunnen vaak uitgroeien tot
imposante struiken. Winterharde soorten sterven
echter boven de grond af wanneer het vriest, maar
de wortelkluit kan met enige afdekking vorst
verdragen.
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Overwinteren.
De verhoute planten kunnen op veel plaatsen
overwinteren, mits die plaatsen vorstvrij zijn. Ze
verliezen in het donker hun bladeren en wachten,
met af en toe een beetje water, geduldig op het
voorjaar. Jonge planten moeten op en plaats met een
hogere temperatuur de winter zien door te komen.

Jubie-Linn

Yasar Market
Kerkstraat 67
6441 BB Brunssum

+31 633753861

Voor het planten van dahlia’s, knolbegonia’s, canna’s en andere zomerbloeiende knolgewassen in de volle grond is het
in april nog te vroeg. Pas vanaf half mei kunnen deze vorstgevoelige planten in de volle grond geplant worden. Wie echter
deze zomerbloeiers einde maart/begin april al oppot en op een wat warmere plaats zet kan in mei planten in de volle grond
zetten die vier tot zes weken vroeger bloeien als planten die pas half mei geplant worden.
Zet de opgepotte knollen en rhizomen niet te warm (niet boven 15°C), want dan worden de scheuten te slap en te lang..
Vergeet de rozen niet.
Veel rozen zien er in de
zomer slecht uit omdat de
verzorging niet optimaal
was. Het is bekend dat
planten die zeer gezond zijn
weinig last hebben van
ziektes en dat geldt zeker
voor rozen. Wanneer men
zorgt voor een goede pH
(rozen houden van kalk in de
grond) in combinatie met
een goede grondverbeteraar,
zoals gedroogde koemest
kan de hele zomer genieten
van een mooie rozenstruik
met veel mooie rozen.
Koemest maakt de bodem
luchtiger en dus wordt de
grond losser. De grond kan
meer vocht vasthouden en de
bewerking van de grond
wordt makkelijker. 23

Wedstrijdplanten.

Wie durft de uitdaging aan?

Een geweldige bloeier met gelobde bladeren en in de
zomer bloemen in trossen. Ze houdt van een zonnige
standplaats en een goed gedraineerde grond. De
potmaat moet niet te groot zijn en omdat er weinig
grond nodig is kan men ze goed met andere planten
combineren.

Tijdens de ledenbijeenkomst van 14 februari ontving elk lid
een bakje met zeven goed gewortelde stekken. De bedoeling is
dat alle ontvangers met deze stekken aan de slag gaan.
Gedurende de zomerperiode moet men de planten opkweken
en tijdens de ledenbijeenkomst van juli worden de inmiddels
grote planten tentoongesteld. Iedereen kan zijn eigen fantasie
de loop laten. Degene die de leukste combinatie maakt met een
vijftal planten verdient bij de beoordeling vijf stemmen extra.
Bij een combinatie met vierplanten zijn dat vier stemmen enz.
Degene die een solitaire plant meebrengt ter beoordeling
ontvangt geen punt extra, maar kan wel door de publieksjury
beoordeeld worden. De resultaten van de verzorging worden
beoordeeld door de publieksjury. Elke aanwezig lid kan drie
stemmen uitbrengen op de aanwezige planten en degene die de
meeste stemmen heeft gekregen is de winnaar. Zo zijn er drie
prijzen, dus drie cadeaubonnen te vergeven.

Omdat er geen kaartjes in de uitgebeelde bakjes zaten hebben
we de planten met foto op de website gezet en tevens is er een korte beschrijving toegevoegd.
“Ville de Dresden”.
Dit is een donkerbladige hangpelargonium met heel veel witte bloemen,
die, naarmate het kouder wordt, iets rozig kleuren. Het is een plant voor de
zon tot halfschaduw en ze vraagt ook in het groeiseizoen weinig water. Af
en toe voeding maakt de plant mooier. Een viertal planten in een hangpot
van 25 centimeter doorsnede wordt een eye-catcher.
Deze plant is goed over te houden in de winter. Droog wegzetten en weinig
water geven. Vorstvrij is voldoende.

Pelargonium peltatum “Ville
de Dresden”.
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Impatiens Sun Harmony
“Magenta” behoort tot de groep
van de Nieuw Guinea impatiens
en heeft vrij grote rode bloemen
en een compacte groei. Dit is een
van de Vlijtige Liesjes die in de
schaduw en in de zon geplant
kan worden. De mooie rode
bloemen steken af tegen de
donker groene bladeren. Ze is
zeer geschikt als perkplant, maar
kan ook met planten in een pot
gecombineerd worden. Let er wel
op dat de gecombineerde planten
dezelfde hoeveelheid water
lusten. Door zijn compacte groei
is ze uitstekend geschikt als
opvulling in combinatie met
andere planten. Kan echter niet
tegen een constant natte
wortelkluit en tegen het van
boven water geven door het
midden van de plant.

Jollies Nancy is een fuchsia met kleine
bloemen. Het is een opgaande groeier, die
maximaal 45 centimeter hoog wordt.
Bovendien is het een compacte groeier,
maar deze draagt heel veel bloemen.

De boerenhortensia heeft zijn naam te danken aan het feit dat
de plant veel voorkwam op boerenerven. De plant houdt van
vocht en het is geen wonder dat planten die op een vochtige
plaats staan het goed doen. Hier zijn de bloemen groter dan op
drogere plekken.
De uitgedeelde soort is een macrophylla en de eerste bloemen
zijn roze. M.b.v. aluin (ijzersulfaat) zijn de bloemen naar
blauw te verkleuren.
Het liefst staat de plant in de halfschaduw.

Hydrangea macrophylla.

Fuchsia La Campanella is een hanger en de
scheuten waaraan de bellen hangen kunnen
wel 40 centimeter lang zijn. De bloemen zijn
roodpaars en de bloeitijd is van juni tot en met
oktober. La Campanella kan wel wat zon
verdragen, maar geeft de voorkeur aan de
halfschaduw.
Het regelmatig verwijderen van de
uitgebloeide bloemen bevordert de doorgroei
en om de doorgroei te waarborgen heeft de
plant ook regelmatig voeding nodig.Tot slot
de plant waarmee de liefhebber de meeste
moeite zal hebben en we zijn dan ook
benieuwd wie er in slaagt een mooie plant
te kweken.

Omar Giant.
Deze plant is uitstekend geschikt als hangplant. De dubbele,
grote bloemen zorgen ervoor dat de scheuten spontaan naar
beneden buigen. Ze geeft de voorkeur aan een plaats in de
schaduw/halfschaduw en houdt van een vochtige, goed
doorlatende grond.
De ervaring van de meeste bezitters is dat het toch een
gevoelige plant is.

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