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Als kind op zoek naar klavertje
vier, ook wel geluksklaver
genoemd.

Z

ocht u in uw jonge jaren ook wel eens in de
weilanden naar een klavertje vier? De gewone
klavertjes hebben op hun steeltje slechts drie
blaadjes, maar soms….. ja, heel soms
vond men een klavertje met vier
blaadjes. Om zo’n klavertje te vinden
moesten we de nodige moeite doen.
Met de handen streken we voorzichtig
over de klavertjes in de hoop er een te
vinden met vier blaadjes. Een klavertje
vier zou geluk brengen, maar het
enigste geluk dat ik had was een
gedeelte van een koeienvlaai op mijn
Klaver in weiland
knieёn en mijn handen.
Toch bestaat er een
klavertje vier of
geluksklaver. Deze
geluksklaver
is
helemaal
geen
familie van de klaver
die we vroeger in de
weilanden
tegenkwamen. De in
de handel zijnde
geluksklaver
Oxalis deppei
behoort
tot
de
Oxalisfamilie en heeft wel vier blaadjes op een stengel.
Deze geluksklaver ( Oxalis tetraphylla of Oxalis deppei)
stamt uit Marokko, maar is inmiddels in veel landen te
vinden.
Het is een gemakkelijke plant die weinig eisen stelt aan de
plaats waar ze geplant wordt. De beste planttijd is in het
voorjaar op een plaats in de zon of in de halfschaduw. Dat
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kan zijn in de border,
maar ook in een pot/kuip
en
zelfs
als
onderbeplanting van een
kuipplant op stam. Na
enige
tijd zal
dit
bolgewasje
mooie
bladeren vormen en al gauw zullen de karmijnrode
bloempjes boven de groene bladeren uitsteken. De vier
blaadjes van Oxalis deppei “Iron Cross” vormen met hun
bruinrode vlekken een kruis en dat verklaart de naam “Iron
Cross”. Het plantje wordt niet hoger dan 25 centimeter.
Oxalis
is
niet
Oxalis deppei is in de volle
winterhard en in een
grond niet winterhard en
pot/kuip moet men de
moet zoals dahliaknollen uit
geluksklaver
de grond gehaald worden en
behandelen
als
vorstvrij overwinteren.
kuipplant.
Vanaf
oktober heeft de plant minder water nodig. Het loof zal
afsterven en na verwijdering ervan kan de plant op een
donkere, vorstvrije plaats gezet worden.
Oxalis is gemakkelijk te vermeerderen. Eigenlijk
vermeerdert de plant zichzelf. Zij vormt gedurende het
De. blaadjes van Oxalis deppei vouwen zich samen
wanneer het donker wordt en de volgende morgen
gaan ze weer open.

Yasar Market
Kerkstraat 67
6441 BB Brunssum

+31 633753861

Eenvoudige planten, lang
genieten.

Z

eer geliefde kuipplanten zijn de hang- en
knolbegonia’s Het zijn geen moeilijk te
verzorgen planten en ze bloeien de hele zomer.
Wanneer men enkele verzorgingstips in acht neemt
heeft men de hele zomer plezier van deze knolbegonia’s.
De knolbegonia’s worden in het voorjaar geplant, er
voor zorgend dat de holle kant van de knol boven ligt.
Hier ontwikkelen zich de nieuwe scheuten. Plant de
knollen niet te diep, een laagje van een centimeter op de
knollen is voldoende. Om het uitlopen te versnellen
wordt de pot op een plaats gezet met een matige
temperatuur. ( 16-18°C) en wanneer de eerste blaadjes
aanwezig zijn moet de pot naar een lichtere plaats
verplaatst worden. Begonia’s zijn vorstgevoelig en
daarom kan de pot pas naar buiten wanneer vorstgevaar
geweken is.
De beste plaats is een beschutte plaats in de halfschaduw
(liefst niet in de volle zon) en regelmatig water en
voeding geven is voor een volle bloei noodzakelijk. Het
grote voordeel van begonia’s is dat ze niet erg gevoelig
zijn voor weersinvloeden. Het verwijderen van de
uitgebloeide bloemen brengt nieuw leven en daardoor is
de bloeiperiode zeer lang. Het einde van de bloeiperiode
nadert wanneer in oktober/november de eerst vorstnacht
zich aandient.
Voordat de vorst de nog bloeiende plant in zijn macht heeft
moet de begonia naar binnen. Men kan de plant op twee
manieren overwinteren. Wanner de wortelkluit droog is
(niet uitgedroogd!) kan men de pot wegzetten in een

Naast hangknolbegonia’s zijn er ook staande
knolbegonia’s en alle knolbegonia’s kan men op
dezelfde manier behandelen.

Een waterval van bloemen.
voliѐregaas gespannen is. De scheuten blijven dan mooi
rechtop staan en daardoor blijven de aanwezige bladeren
mooi droog.
Na enkele dagen ziet men op de scheuten kleine witte
stippen verschijnen. Dat is een teken dat er zich wortels
gaan vormen en na ongeveer vier/vijf weken zijn de
wortels zo goed ontwikkeld dat de planten opgepot kunnen
worden. Hiervoor is een lichte plaats nodig en de
temperatuur moet ongeveer 15°C zijn.
Wanneer men jaren de knolbegonia’s bewaart kunnen de
knollen vrij dik worden. Deze dikke knollen kan men
delen met een scherp mes en om te voorkomen dat de
wonden geïnfecteerd worden met een schimmel kan men

donkere vorstvrije ruimte. De omgeving moet een niet te
hoge luchtvochtigheid hebben en wanneer de potgrond erg
droog is mag men een beetje water geven. Men kan de
knollen ook uit de potgrond halen, een groot gedeelte van
de grond verwijderen en ze op een donkere, droge plaats
leggen.

Nog langer
genieten?

van

knolbegonia’s

Dat kan, want ook knolbegonia’s kan men zelf
vermeerderen. Dat kan gebeuren door het nemen van
stekken. Wanneer de knol uitlopers gevormd heeft kan
men ongeveer acht centimeter lange scheuten afsnijden.
Van de scheut worden bijna alle bladeren verwijderd en
alleen de bovenste twee bladeren laat men staan. De
bladeren scheurt men niet af om verwonding te
voorkomen. De bladeren worden met een scherp mes
afgesneden. Zelf zet ik de scheuten in een bakje waarover

de snijvlakken behandelen met houtskool. Men moet er
wel voor zorgen dat elk snijgedeelte ogen heeft, zodat de
knol ook weer kan uitlopen.
Knolbegonia’s kunnen ook gezaaid worden, maar dat werk
kan men het beste aan zaaibedrijven overlaten. Meestal is
de opkomst van de thuis gezaaide zaden niet bevredigend.
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Een vergeten
zomerbloeier.

Heerlijk geurend in de volle zon.

I

n de bloemenborder van mijn vader stonden ze elk jaar
weer te bloeien in de volle zon: de moerblome”. .
Wanneer men er langs liep kon men genieten van de
heerlijke geur. Jammer dat deze schitterende bloeiers in de
tuinen anno 2019 niet of maar zeer sporadisch voorkomen,
ondanks het feit dat het een gemakkelijke plant is.
Muurbloemen (Cheiranthus cheiri) zijn tweejarig.
Wanneer men ze in juni/augustus zaait in een bakje met
gewone potgrond kan men ze enkele weken later
verspenen en planten op een beschutte plek in de volle
grond. Is zo’n plaats niet aanwezig dan kan men ze ook
uitplanten in
De zaden zijn lichtkiemers en dat
potten om ze
houdt in dat ze slechts licht afgedekt
alsnog
in
mogen worden met bijvoorbeeld een
november in
dun laagje gezeefde grond. De ideale
de
volle
kiemtemperatuur ligt rond 20°C, maar
grond
te
zelden is het kiempercentage 100%.
zetten. Vroeg
Eenmaal in de tuin aanwezig zaait de
in de zomer
plant zich vaak zelf uit.
zaaien heeft
tot voordeel
dat de wortelontwikkeling tegen de tijd dat ze in de volle
grond moeten beter is en dat ze beter bestand zijn tegen
koude. Zijn de plantjes in de volle grond aan de groei, dan

kan men de top eruit halen om bossiger planten met meer
bloemen te krijgen. In een normale winter blijven de
plantjes mooi groen, maar in een strengere winter moeten
ze, volgens beschrijvingen in boeken, wat afgedekt
worden. In de tuin van mijn vader en in mijn eigen tuin is
dat nog nooit gebeurd!
Men vermoedt dat de muurbloem afkomstig is uit het
Middellandse Zeegebied. Daar wordt de plant veelal
aangetroffen in kalkrijke gebieden en dat betekent dat ze
het in de tuin alleen goed doet wanneer er voldoende kalk
in de bordergrond zit.
De muurbloem is al een oude plant en dus is het geen
wonder dat door veredeling diverse hybriden zijn ontstaan
met een kleurenpalet dat varieert van donkerbruin tot rood,
lila, abrikoos- en zalmkleurig, licht- en donkergeel,
geelbruin en oranje.
De naam muurbloem heeft de plant te danken aan het feit
dat de wilde soort groeit op ruïnes en oude stadsmuren.
H. Stoffels.

Vanwege haar maagdelijk witte
kleur…

T

ijdens
de
bijeenkomsten
van
de
kuipplantenvereniging kom ik herhaaldelijk in
contact met Harry van de Pasch uit Grubbenvorst.
Harry is een gepensioneerd, maar steeds nog
gepassioneerd kweker van rozen. Enkele jaren geleden
kweekte hij een roos die vernoemd werd naar Limburgs
Land, het tuinprogramma op de zaterdagmorgen van
wijlen Ger Houben. Omdat het programma 20 jaar bestond
werd de roos Limburgs Land 20 genoemd.
De nieuwe, door Harry gekweekte roos, werd op 7
september
2018
gepresenteerd in België
en een dag later gedoopt
in de Kasteeltuinen
Arcen. De nieuwe roos
is een struikroos met
maagdelijk
witte
bloemen en daarbij
past de naam Rosa
Virgo Maria. Het
bijzondere van deze
struikroos zijn niet
alleen
de
witte
bloemen, maar ook de
kleurechtheid en de
geur van de bloemen. Witte bloemen verkleuren bij
regen al gauw bruin, maar deze geurende roos is
kleurecht. De roos is inmiddels ook te koop en wel bij
Jos
Smits
Boomen
Rozenkwekerij
uit
Broekhuizenvorst en bij Frank Coenders Rozen uit
Grubbenvorst.
H. Stoffels.
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Kuipplant zonder sierwaarde…..

A

ls liefhebber (en verzamelaar) van kuipplanten
komt men wel eens planten tegen die tegenvallen,
alhoewel……. Ik kwam in het bezit van een stek
uit de familie van de aardappel. De stek werd in de stekbak
gezet en groeide na verloop van tijd uit tot een mooie
struik. Op dat moment kon ik nog niet vermoeden dat de
bloempjes zeer onopvallend van grootte zouden zijn. Na
enig speurwerk bleek dat de plant met haar smalle
langwerpige, frisgroene bladeren afkomstig is uit WestIndië en nu veel voorkomt in het Middellandse Zeegebied.
De bloemen groeien in clusters aan het einde van de
scheuten. De bloempjes zijn klein, maar ze verspreiden
een heerlijke geur en dat is de reden dat de plant in de

verzameling mag blijven. De meest sterke geur
verspreiden de bloemen tijdens de schemering en de nacht.

Tijdens de zomermaanden kan men ’s avonds in de
maanden mei tot september zittend op het terras genieten
van deze kuipplant.
Deze kuipplant is dus eigenlijk een nachtbloeier, al geuren
de bloempjes ook overdag een beetje. In onderhoud is de
plant gemakkelijk, al vraagt ze wel een constant vochtige
wortelkluit en herhaaldelijk voeding. Wanneer de plant te
weinig voeding krijgt worden de bladeren al snel geel.
Eind oktober, begin november, wanneer de eerste
nachtvorsten verschijnen moet deze plant naar binnen. Bij
een temperatuur van ongeveer 15°C en veel licht blijven
de bladeren aan de plant, maar wanneer de plant in een
vorstvrije, koude ruimte staat zal ze haar bladeren
verliezen. Eind april/begin mei kan de plant weer naar
buiten en dan houdt ze van een warme beschutte plaats.
Wanneer de plant te groot wordt mag ze gesnoeid worden.
Om plaats te besparen snoei ik de plant voordat ze de
winterberging ingaat, maar de snoei mag ook in het
voorjaar plaatsvinden.
Nieuwsgierig naar
de naam van de
Vanwege het feit dat de plant ’s
plant? Het is een
nachts de sterke geur verspreidt
cestrum en wel
wordt ze ook wel “Dame van de
Cestrum
Nacht” genoemd.
nocturnum.

H. Stoffels.
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Rottende wortels.

D

e wortels van deze pelargoniumstek zijn helemaal
weggerot. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
Heel vaak rotten de wortels weg wanneer de
potgrond te nat gehouden wordt en er te weing luchtige
potgrond wordt gebruikt. Bovendien moet de afwatering
goed zijn. De rotting kan ook veroorzaakt worden door de
schimmel die verwelkingsziekte veroorzaakt. In het
allereerste beginstadium is een plant nog te redden. De
eerste verschijnselen die duiden op wortelproblemen is het
verwelken van de groene bladeren. Dat wordt veroorzaakt
door het feit dat
de schimmel in
de vaten van de
plant komt en
deze
verstopt.
Dan kan men de
plant nog uit de
pot halen, het
rottende gedeelte
Weggerotte wortel van
verwijderen en
pelargoniumstek.
de plant weer
opnieuw
oppotten in goed gedraineerde grond. Toch is dat geen
garantie dat de plant gered kan worden, want de schimmel
is in potentie aanwezig in de potgrond. De uit de pot
afkomstige potgrond moet men verwijderen, want de
schimmel zit erin en bij hergebruik wordt de opgepotte
plant meteen blootgesteld aan de actieve schimmel. De

schimmel is niet besmettelijk d.w.z. hij gaat niet van de
ene wortelkluit naar de andere.
Voor
heel
veel
planten is wortelrot
dodelijk. Niet alle
planten
verdragen
een natte wortelkluit.
De foto laat de
beginnende slechte
wortels zien van de
Hibiscus
rosa
sinensis. De wortels
zijn niet mooi wit
De bruine wortels zijn een
gekleurd,
maar
indicatie!
bruinachtig en dat is
al een signaal dat de plant aangetast is.
Zoals eerder geschreven is het verwelken van de bladeren
een signaal dat er iets met de plant aan de hand is. In ieder
geval moet men dan controleren hoe droog of vochtig de
grond is. Is de grond erg droog dan wordt het probleem
van de verwelkte bladeren opgelost door water te geven,
Na een tijdje hebben de bladeren weer hun strakke stand.
Is de grond te nat, dan is er sprake van een te veel aan water
en wordt het slap hangen van de bladeren veroorzaakt door
de rottingsschimmel.
H. Stoffels

Waarom
heeft een
cactus
doorns en
geen stekels?
Bij cactussen zijn
de bladeren
omgevormd tot
doorns. De doorns
zijn verbonden
met het binnenste
van de cactus en
zijn dien ten
gevolge niet
makkelijk te
verwijderen.
Eigenlijk heeft
een roos dan ook
geen doorns, maar
stekels. Men kan
ze immers
gemakkelijk van
de tak
verwijderen.
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Chinees Vingerhoedskruid.
Rehmannia

Vingerhoedskruid.
Digitalis.

Tijdens een ledenbijeenkomst van de kuipplantenvereniging, regio Zuidoost, komt een van de leden binnenlopen met
een prachtig bloeiende plant. De vorm van de bloemen lijkt op de vorm van het ons bekende Vingerhoedskruid
(Digitalis). De betreffende plant heet Rehmannia oftewel Chinees Vingerhoedskruid. Onderstaand vindt u de
overeenkomsten en de verschillen.

Rehmannia “Bright Caroline”.

D

e bloemen van deze kruidachtige plant zijn
zachtroze en de bladeren hebben een normaal
groene kleur. De plant die haar oorsprong vindt in
Aziё kan zo’n zeventig centimeter hoog worden..
De getoonde plant is in een warmere omgeving groot
getrokken, want de normale bloeitijd valt tijdens de
zomerperiode. Ze kan zowel in de volle grond als in een
kuip geplant worden, maar ze is niet winterhard. Dat in
tegenstelling tot Digitalis. Wil men de plant in de volle
grond de winter laten overleven, dan zal men ze flink
moeten afdekken. De veiligste vorm van
overwinteren is als kuipplant in een vorstvrije
omgeving. In het voorjaar kan men het
opstaande dode gedeelte afknippen en na de
plant voorzien te hebben van voeding kan ze
(hopelijk) weer uitlopen.
De plant is ook te vermeerderen. Dat kan door
het zaaien van het gevormde zaad, maar ook
is vermeerdering mogelijk door het nemen
van wortelstek.

Digitalis purpurea.

Het in veel tuinen voor komendevingerhoedskruid is ook
een kruidachtige plant, maar ze wordt hoofdzakelijk
geplant in de border. Digitalis purpurea is tweejarig, d.w.z.
dat ze het eerste jaar nodig heeft om te groeien en pas in
het tweede jaar de bloemen ontwikkelt.
De standplaats maakt deze plant niet zoveel uit. Ze groeit
op een plaats in de zon of in de halfschaduw of in de
schaduw. Zelfs tijdens wandelingen in de Eifel kom ik de
verwilderde Digitalis met heel veel bloemen in
verschillende kleuren tegen. De bloeiperiode loopt van
juni tot en met oktober.
De plant kan wel een hoogte bereiken van twee meter en
aan de lange scheut verschijnen de klokvormige bloemen
in lange aren. De scheut ontwikkelt zich uit een bladrozet
en is volkomen winterhard.
Na de zomer ontwikkelt de plant zaden en deze zaaien
zichzelf uit. Eenmaal een plant in de tuin betekent jaren
plezier op verschillende plaatsen in de tuin. Voornamelijk
hommels zorgen voor de bestuiving. Zij kruipen in de
bloem op zoek naar nectar en brengen zo stuifmeel over.
H. Stoffels.
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Paasdecoratie.
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Maandag 15 april was het weer zover. Pasen in aantocht en
dus moest er weer een decoratie gemaakt worden. Dat
deden 15 leden van de VFKL in een ongedwongen sfeer in
zaal “Keulen” en de resultaten mochten er zijn, getuige de
foto’s op deze pagina.
Zeg niet dat mannen geen fantasie hebben. Drie mannen
stapten over dit denkbeeld heen en maakten een mooie
decoratie. Dus mannen, weet wat jullie te doen staat!

Kappertje groeit niet.

M

ijn kappertjesstruik groeit en bloeit niet ondanks de in mijn ogen goede verzorging. Tja, daar staat: “in mijn
ogen”. Hoe de plant bij mij terecht is gekomen weet ik niet meer. Wat ik achteraf wel weet is dat ik me niet
verdiept heb in de verzorging van de plant. Ik heb haar verpot in gewone potgrond, maar dat blijkt niet goed te
zijn. Te voedzaam en te lang nat. Bovendien heeft de plant op een verkeerde plaats gestaan. Teveel schaduw.
Kappertjes groeien in het Middellandse Zeegebied. Ze groeien daar tussen de rotsspleten en muurscheuren en dus niet in
voedselrijke grond. Mijn kappertjesstruik had ik moeten verpotten in arme, luchtige grond: cactusgrond. Deze mag/moet
vochtig blijven, maar niet te nat en af en toe mag de plant wat cactusvoeding hebben.
De bloemknoppen van deze plant kunnen in de keuken gebruikt
worden, maar als ik dat toesta zal de plant niet bloeien. De bloemen
met hun wit/violette kleur en uit stekende meeldraden zijn fantastisch
om te zien en trekken de aandacht van elke bezoeker.
Capparis spinosa kan wel wat vorst verdragen maar moet in de winter
naar binnen. In de vorstvrije ruimte verliest de plant haar bladeren,
maar in de tuinkamer met een temperatuur van 14°C is de plant
bladhoudend. Mijn kappertjesstruik brengt, na gesnoeid te zijn, de
winter door in de vorstvrije kas. Snoeien is geen probleem. Dat houdt
de plant compact en bovendien bloeit ze op eerstejaars hout.
Capparis spinosa is dus een gemakkelijke plant mits men zich na
aanschaf verdiept in de verzorging.
H. Stoffels.

Even terzijde:
Telkens wanneer
de bel gaat, gaat de
hond die vrij door
de kamer loopt
ergens in een hoek
zitten. Dat
bevreemdt de
eigenaar en hij
besluit naar de
dierenarts te gaan
en hem het
probleem voor te
leggen. De
dierenarts zegt dat
het probleem hem
bekend is en dat de
eigenaar zich
verder geen zorgen
hoeft te maken,
want boxers gaan
altijd in een hoek
staan wanneer de
bel gaat.
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……..en toch……

Choisya ternata.

mdat de bezitters van de tuin het werken in de tuin
helemaal zat waren werd de tuin helemaal
veranderd. Naast het dagelijkse werk en de zorg
voor de kinderen was de tuin een extra belasting voor het
gezin en daarom moest de tuin veranderd worden. De tuin
werd helemaal leeg gehaald. Gazon, borderplanten,
bomen, struiken kortom alles werd in de container
gegooid en afgevoerd. In andere containers werden zand,
stenen en hout aangevoerd. De hele tuin werd vol gelegd
met stenen en de erfafscheiding met de buren werd
veranderd. Alle bestaande groene afscheidingen werden
vervangen door houten schuttingen. Natuurlijk was dat
wel even werk, maar dat was maar een korte periode. Nu
hoefde men geen aandacht meer te schenken aan de
verzorging van planten en kon men zich concentreren op
andere, belangrijkere zaken. Natuurlijk moesten al die
terrassen een keer geveegd worden, maar dat was het werk
niet. Toen alles klaar was waren de eigenaars tevreden.
Weinig werk en weinig onderhoud met als pluspunt dat de
kinderen veel ruimte hadden om te spelen. Ze hoefden niet
op te letten of ze planten beschadigden. Ze konden vrij
ravotten in hun “tuin”. Een barbecue en een tafel met
stoelen werden gekocht en alles leek geregeld voor een

Is de Magnolia stellata in de winter kaal, de Choisya ternata
blijft in de winter zijn groene bladeren behouden. De
bladeren zijn glanzend en de witte geurende bloemen
verschijnen in mei/juni. De standplaats is bij voorkeur in de
volle zon en de plant houdt van een goed doorlatende grond.
In de volle grond is de plant matig winterhard, maar in een
binnentuin zal de plant niet gauw bevriezen. Het mooie van
deze plant is dat ze in een jaar twee keer kan bloeien en wel
in de maanden september/oktober. Snoeien is niet persé
nodig, maar is wel aan te raden wanneer de plant in een kuip
staat.

O

Magnolia stellata.

Wordt in Nederland ook wel stermagnolia genoemd. De
reden is duidelijk te zien aan de bloem. Het is een rijk
vertakkende en rijkbloeiende struik aan het begin van
het nieuwe tuinseizoen. Het is een naaktbloeier, hetgeen
betekent dat de bloemen er eerder zijn dan de bladeren.
Snoeien is bij de magnolia’s niet nodig en deze plant
komt het best tot zijn recht wanneer ze alleen staat. Kan,
omdat het een langzame groeier is lang in dezelfde grote
kuip blijven staan.
10

onderhoudsvriendelijk “tuin”. De kinderen werden groter,
speelden niet zo vaak meer thuis en de stenen plaats lag er
vaak verlaten bij. Na enkele jaren merkte men dat men
toch iets miste. Er was geen greintje natuur, er was niets
van groei te beleven en dat beviel ook weer niet. Zo rees
de vraag of het niet mogelijk was de betegelde patio met
behulp van bladrijke heesters weer op een echte tuin te
laten lijken. De meeste stenen bleven liggen, maar hier en
daar werden enkele stenen verwijderd en kwamen planten
in de plaats. De zoektocht naar groen bleef aanwezig en zo
kwam men uit bij heesters die in kuipen en bakken
gehouden konden worden. In principe kunnen bijna alle
heesters in potten/kuipen gehouden worden, maar de
groeisterkte van de heesters bepaalt hoe groot die
potten/kuipen moeten zijn. Om resultaat te behalen moeten
de wortels van de planten voldoende ruimte hebben, zodat
ze zich kunnen ontwikkelen.
Een zoektocht naar mooie heesters leverde als resultaat
een achttal planten op die men mooi vond en in
potten/kuipen kon plaatsen. Bij deze planten werden
potten/kuipen aangeschaft en de herinrichting van de tuin
kon beginnen. Doordat de potten/kuipen niet dezelfde
maat hadden ontstond er al variatie.
Aan de slag.
De kuipen werden klaar gemaakt voor beplanting. Gaten
werden in de bodem geboord en zo werd de drainage
geregeld. Om te voorkomen dat de gaten zouden
dichtslibben werden er op de gaten potscherven gelegd en

om te voorkomen dat de planten natte voeten zouden
krijgen werd onder in de potten/kuipen een laag kleikorrels
gelegd van zo’n tien centimeter. Als potgrond gebruikte
men de universele potgrond. Deze kan vocht vasthouden,
al moet er in droge periodes toch water gegeven worden.
Omdat de planten nogal groot waren werd aan de potgrond
een weinig siertuinmest toegevoegd, zodat het de planten
aan niets zou ontbreken.
Met volle overtuiging ging het gezin op zoek naar planten
die geschikt waren om in potten/kuipen te planten.
Uiteindelijk werden acht planten uitgekozen en deze
kregen een plek in de nieuwe tuin. Ze werden niet in de
volle grond gezet, maar in grote potten/kuipen en omdat

Mahoniestruik.
Zo is de plant het meest bekend, maar tegenwoordig heet
de plant Berberis japonica.
Het is een plant die in de winter groen is en waarvan de
bladeren stekelige punten hebben. In de winter
verschijnen ook de geurende bloemen (december tot eind
februari) en na de bloei worden de donker blauwe, niet
eetbare bessen gevormd. De standplaats is bij voorkeur
schaduw, maar in de halfschaduw doet deze winterharde
plant het ook goed. Deze sterk wortelende plant vraagt
een royale kuip.

de potten/kuipen een royale omvang hadden werd er
gekozen voor zomerbloeiers als onderbeplanting. De
gekozen planten zijn niet winterhard, maar omdat het gaat
om een beschermde binnentuin hoefde men niet bang te
zijn voor het doodvriezen van de planten. Alleen de
zomerbloeiers moesten elk jaar vervangen worden.
Na enkele jaren kreeg dit verhaal een vervolg. Het
beplanten van de kuipen was een succes en men had een
tuin gecreёerd die niet helemaal zonder werk was, maar
men was tevreden. Toch was er iets in de tuin wat niet
beviel en dat was de in de loop der jaren vergrijsde houten
schutting. De afscheiding met de buren was saai en daar

wilde men een oplossing voor vinden. Op enkele plaatsen
langs de schutting werden enkele tegels opgepakt. Het
zand werd verwijderd en de grond werd verrijkt met
tuinaarde. Deze werd vermengd met de reeds aanwezige

Camellia japonica
Deze plant is familie van de theestruik en wordt in de
tuinen steeds meer aangeplant. Deze groenblijvende
plant is redelijk winterhard en op de patio zal de winter
geen probleem vormen. De bloemen doen denken aan
de bloemen van de rozen en daarom wordt de plant ook
wel eens de roos van de wineter genoemd. Ze staat
graag in een wat zuurdere, vochtige grond op een
halfbeschutte plaats, maar heeft een hekel aan droge
oostenwind gecombineerd met zonnestralen. Het is een
vroege bloeier die weinig verzorging behoeft en mocht
de struik in de kuip te groot worden dan kan hij na de
bloei
zonder
problemen
gesnoeid
worden.

grond. Er werden plantgaten gegraven en er werden enkele
klimmers geplant. Aan de zonnige kant werden een
clematis en een campsis radicans geplant. Over deze
combinatie is nagedacht, immers de clematis is
wintergroen en de campsis is bladverliezend. Opmerkelijk
is ook de bloeiperiode. De clematis bloeit in de maanden
april en mei, terwijl de campsis in de zomermaanden bloeit
Door deze twee planten door elkaar te laten groeien is het
alsof men het hele jaar door bloemen in de combinatie
heeft. Beide zijn flinke groeiers en na enkele jaren moest
toch de snoeischaar gehanteerd worden. Voordeel van de
combinatie is ook dat men de planten niet hoeft te
bevestigen aan de schutting. De campsis heeft
hechtwortels en grijpt zichzelf vast aan de schutting en
daar tussen door grijpen de ranken van de clematis zich
vast.
Aan de minder zonnige kant werd een risico genomen.
Daar werd een Trachelospermum jasminoïdes geplant.
Deze plant kan wat vorst verdragen, maar is niet
winterhard. Het risico werd genomen door de uitstraling
van de plant. Ze is wintergroen, heeft leerachtige bladeren
11

Trachycarpus fortunei.

Hibiscus syriacus.

Ook wel Chinese waaierpalm genoemd.
De
waaiervormige bladeren zorgen voor een mooie
uitstraling en ook in een kuip kan deze palm wat vorst
verdragen. Het is bovendien een gemakkelijke palm,
want aan de grond stelt de palm weinig eisen. De grond
moet echter niet te nat zijn, dus er moet een goede
drainage gewaaarborgd zijn. Een vrouwelijk exemplaar
bloeit in de zomer en vormt later bessen, die donker
blauw verkleuren. Om de palmbladeren mooi te houden
is het aan te raden enkele keren voeding speciaal voor
palmen te geven. De plant houdt niet van fosfor, maar
wel
van
kalium
en
sporenelementen.

In de loop der tijden zijn er heel veel cultivars ontstaan
en het is zelfs zo dat men door al die kruisingen niet kan
achterhalen waar de oorsprong van de plant ligt.
Hybiscus syriacus is een heel gemakkelijke plant. Ze
doet het heel goed in een kuip en er zijn heel veel kleuren
en vormen. In de zomer is het blad fris groen en de plant
kan door snoei aangepast worden aan de omgeving.
Jonge planten moet men zelfs snoeien om een mooie
struikvorm te krijgen. Door de lange bloeitijd (juni –
oktober) is het een geliefde plant. In de herfst vallen de
bladeren na bruinverkleuring af en in de winter heeft
men een kale plant. Zelf snoei ik de plant elk jaar flink
terug en in de loop der jaren heb ik op die manier een
tuinbonsai gekweekt.

en bloeit in de zomer van mei tot september met geurende,
stervormige witte bloemen.
Verrassend was de keuze voor een plant in de
(half)schaduw. Akebia quinata is niet een plant die gauw
in tuinen te vinden is. De doorslag voor de aanschaf gaf de
kleur van de bloemen. Deze zijn aanwezig in de maanden
mei tot en met juli. Ze zijn paarsbruin en geven bovendien
een heerlijke geur. Deze plant is niet veel eisend wat
betreft de grondsoort en de plaats waar ze staat. Het is wel
een snelle groeier, maar middels snoei is de plant goed in
toom te houden. Afhankelijk van de winterse temperaturen
verliest deze plant haar bladeren of blijven ze behouden.
Resumé.
Door de combinatie van de diverse planten ontstond een
binnentuin met een bijzondere uitstraling. De oude,
beplante tuin beviel niet, maar de patio als kattenbak
beviel ook niet. Zo werd een uitstekend compromis
gesloten en heeft de patio toch een levendig, natuurlijk
karakter gekregen. Wel is men tot de conclusie gekomen
dat een tuin, in welke vorm dan ook, werk met zich
meebrengt en dat het werk niet persé energie kost, maar
ook energie geeft. Men kan er de seizoenen beleven en
genieten van de wisseling der seizoenen.
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Callicarpa.
Een plant met een grote sierwaarde en gemakkelijk in
onderhoud en is winterhard. Deze plant bloeit van eind
juni tot september met lila bloempjes.. Na de bloei
worden de paarse bessen gevormd en wanneer de eerste
nachtvorst is geweest komen deze besjes duidelijk naar
voren. Ze stelt geen bijzondere eisen aan de standplaats
maar verkiest een plek in de volle zon. In een kuip moet
men er voor zorgen dat het overtollige water goed weg
kan. Callicarpa is een nogal ruig groeiende struik, maar
snoei in maart voorkomt dat de plant te groot wordt.

Tips:

Campsis radicans.

Omdat alle acht de planten nogal flink groeien moeten
de kuipen aan de ruime kant zijn en bovendien moet
overtollig water goed afgevoerd kunnen worden.
Bij het planten in de kuipen moet men er voor zorgen
dat de grond in de kuip ongeveer twee centimeter lager
is dan de kuiprand. Dit om te voorkomen dat het water
te snel wegloopt over de rand.
Bij het plaatsen van de kuipen op de patio moet men
weten of de plant graag in de zon staat of in de
schaduw.
De meeste planten groeien goed in een goede
universele potgrond. Echter de ene plant heeft graag
wat meer kalk, terwijl de andere plant een wat
zuurdere grond prefereert.
Kuipplanten hebben vaker water nodig dan planten in
de volle grond. Hun buffervoorraad is sneller op.
Zeker in de zomer is dagelijks water geven
noodzakelijk.

Op een zonnige plaats werd in de volle grond tegen de
schutting een trompetbloem ( Madame Galen) geplant. In
voedzame grond is het een snelle groeier die met lange
ranken snel de schutting aan het oog onttrekt. De
trompetbloem hecht zich met hechtwortels aan de
schutting. In de maanden augustus en september is de
plant overdekt met grote, trompetvormige bloemen. Deze
bloemen hebben veel nectar en daardoor zijn er steeds
weer insecten aanwezig.
Daar de plant een snelle groeier is met wel scheuten tot
zes meter is het noodzakelijk in de maand maart de
zijscheuten een flink eind terug te knippen. In dit geval
moet dat voorzichtig gebeuren zodat de scheuten van de
clematis niet te zeer beschadigd worden.

Hortensia.
Deze plant kan niet zonder water en vraagt in de zomer
wel twee keer een plens water per dag. Men moet ook
nog rekening houden met de standplaats, want een
hortensia houdt beslist niet van de felle zon. Een plaats
aan de oost- of noordkant van het huis is het beste. De
zuurgraad van de grond bepaalt de kleur. Zit er veel
kalk in de grond dan zal de kleur roze zijn. Bevat de
grond veel turf dan zullen de bloemen naar blauw
verkleuren. Voor een goede
groei is voeding
belangrijk, zeker in de beperkte ruimte van de kuip. In
het geval van deze tuin is gekozen voor een hortensia
uit de Magical-serie.
Hortensia’s uit de Magical-serie zijn zeer geschikt als
kuipplant. Ze groeien compacter dan de
boerenhortensia en de bloemkleur varieert heel erg. De
mate van verkleuring is afhankelijk van de standplaats.
Hoe lichter de standplaats des te sterker de
kleurverandering. . De bloeiperiode valt in de maanden
juni tot eind oktober. Voor planten in deze serie geldt
dat ze ook in de zon kunnen staan

Akebia quinata

Trachelospermum
jasminoïdes.

H.Stoffels.
Vochtige lucht beschermt.
Niet alleen droge grond bezorgt planten stress, ook een te
lage luchtvochtigheid. Door de stress wordt het
afweersysteem van de planten verzwakt en grijpen
schadelijke insecten en schimmels hun kans. Vooral
spintmijten en tripsen houden van droge lucht. Is de
luchtvochtigheid te laag, dan kan men de planten nevelen,
vooral aan de onderkant van de bladeren.
13
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Wanneer zijn planten
verzadigd?

e meeste plantenbezitters krijgen te
maken met planten die het niet meer zo
goed doen omdat alle voedingsstoffen in
de grond verbruikt zijn. De planten worden
zwakker en parasieten en ziektes krijgen een
grotere kans op de planten in te werken. Dan kan
men twee dingen doen. Men kan de slecht
groeiende en /of slecht bloeiende planten
weggooien of men duikt in de wereld van de meststoffen.
Hierdoor krijgt men inzicht in de manier waarop planten
de voedingsstoffen opnemen. De voor de groei benodigde
voedingsstoffen zitten in de grond en deze worden door de
haarwortels opgenomen en in de planten getransporteerd
naar plekken waar ze nodig zijn. Bovendien leven veel
planten in symbiose met een schimmel die in de grond
Wist u dat de bodem een gecompliceerd systeem is?
In dat systeem werken chemische, biologische en
fysieke processen samen opdat het gewas optimaal
kan groeien. In de structuur van de grond spelen
lucht en water een belangrijke rol.
aanwezig is. Deze schimmel heet mycorrhiza en levert de
planten water met daarin
opgeloste mineralen. Met hun fijne schimmeldraden
kunnen ze doordringen tot in de kleinste poriёn in de
grond. Als tegenprestatie worden ze door de planten
beloond met de energieleverende suikers. Planten kunnen
niet alleen met hun wortels voedingsstoffen uit de grond
opnemen. Ook kunnen ze voedingsstoffen opnemen via de
bladeren. Veel meststoffen kunnen in water opgelost
worden en belanden door de huidmondjes in de bladeren.
Bovenstaande heeft te maken met het organisme van het
opnemen van voedingsstoffen, maar wat gebeurt er
wanneer in de grond meer voedingsstoffen aanwezig zijn
dan de planten nodig hebben? Is dat het geval dan gaan de
planten verder met consumeren. Dit blijven opnemen van
voedingsstoffen is een luxe en kan fatale gevolgen hebben.
Bij een opname van te veel stikstof wordt de structuur van
de planten te zwak en ontstaat er een mindere weerstand.
Het gevolg is dat ziekten en parasieten makkelijker de
planten kunnen binnendringen met fatale gevolgen. Een
overmaat aan stikstof werkt in planten nitraatvorming in
de hand en een te hoge nitraatconcentratie in bijvoorbeeld
groenten is ongezond voor mensen. De stof nitraat wordt
in het menselijk lichaam omgezet in het schadelijke nitriet.
Nog twee belangrijke voedingsstoffen voor planten zijn
fosfor en kalium. Samen met stikstof worden ze de NPKmeststoffen genoemd. In de tuincentra staan heel veel
dozen met NPK voedingsstoffen naast elkaar in de
schappen en in het voorjaar/ begin zomer worden ze
aangeprezen, door plantenliefhebbers meegenomen en
14

uitgestrooid in de tuin. (border, gazon, potten, kuipen enz.)
De vraag is echter of dat wel verstandig is, want niet elke
grond heeft dezelfde samenstelling. Door onderzoek is
gebleken dat een groot
gedeelte van de grond
een
teveel
aan
voedingsstoffen bevat,
Zo weinig mogelijk,
terwijl
op
andere
maar zoveel als
plaatsen
de
voedingsstoffen
nodig is!
ontbreken. Om er achter
te komen waar de grond
( en dus de planten) behoefte aan heeft is een
bodemanalyse noodzakelijk. Zonder bodemanalyse blijft
het geven van meststoffen een schot in het luchtledige. De
bodemanalyse geeft aan welke voedingsstoffen ontbreken
en een bijbehorend advies geeft aan hoe men de
vruchtbaarheid van de grond kan verbeteren.
Tip bij het kopen van potgrond: De grond moet vers
ruiken en weer uit elkaar vallen wanneer men een bal
gemaakt heeft. Ruikt de grond daarbij ook nog naar
zwavel, dan is dat het sein deze potgrond niet te
kopen.
H. Stoffels.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van mevrouw Klein, Office manager van Varinova B.V. Varinova B.V., een onderdeel
van Syngenta Flowers is een bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek in veredelingstechnieken betreffende cyclamen. Mevrouw
Klein legde de basis voor dit artikel en zelf heb ik er een aantal facetten aan toegevoegd.

Mijn herinnering.
Herhaaldelijk heb ik in artikelen die ik schreef terug gegrepen naar mijn jeugd. Daar maakte ik
kennis met verschillende planten, gewoon omdat mijn vader als hobby het kweken en verzorgen
van planten had. Zowel in huis, als buiten in de moes- en siertuin hield hij planten, maar hij had
niet, zoals ik, de ruimte om veel planten te laten overwinteren. De enige ruimten die hij had waren
de vensterbank in de keuken, de vensterbank in de woonkamer en de ruimte in de voorkamer.
De vensterbank in de keuken stond dan ook regelmatig vol met bakjes waarin plantjes gezaaid
waren en de bakjes met pelargoniumstekken. De keuken
was in mijn jonge jaren de enigste ruimte die regelmatig
gestookt werd en daarom werden er de zaai- en stekbakjes
neergezet. In de woonkamer stond wel een haard, maar die
werd alleen op zondag gestookt, terwijl de haard in de
voorkamer sporadisch gestookt werd. De drie ruimtes hadden dus een verschillende
temperatuur en daarom kon hij planten met verschillende temperatuureisen
overwinteren. In de woonkamer stonden veelal Kaapse viooltjes, gatenplant en
ficus. In de voorkamer was de temperatuur laag omdat er weinig gestookt werd en
daar overwinterden de clivia’s, de fuchsia’s en niet te vergeten de cyclamen. Dat
waren voornamelijk kamercyclamen.
Cyclamen in huis.
De
planten
met
hun
parmantig
De bladeren van de cyclamen
rechtopstaande rode bloemen bloeiden
zijn bijzonder en de meeste
wekenlang en wanneer de planten uitgebloeid
bladeren hebben een mooie
waren werden ze apart gezet. Tegenwoordig
tekening.
verdwijnen de uitgebloeide planten al gauw in
Op een vensterbank op het noorden
de GFT-bak. Zo niet bij mijn vader. Wegwerpen was zonde en bovendien was
bloeit de cyclaam vrij lang.
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wegwerpen hem de eer te na. De uitgebloeide bloemen kregen geen water
meer waardoor de bladeren vergeelden en uiteindelijk bleef een pot met een
knolletje over. In een hoek van de kamer gingen de planten in rust. De
knolletjes werden later uit de pot gehaald en opnieuw opgepot in zelf
gemaakte potgrond. In die tijd was er nog geen kant en klare potgrond te
koop. Na weken begonnen de knolletjes weer tot leven te komen en werden
de potjes weer op de vensterbank gezet en dankzij de groene vingers wist hij
de knolletjes weer tot bloei te brengen.
Wat ik van hem geleerd heb is dat men cyclamen nooit boven op de potgrond
water moet geven. Doordat de potgrond rondom de knol te lang nat blijft is
de kans op rotting groot. Water geven op de onderschotel is het beste om
rotting van knol en stengel te voorkomen. Mocht de grond te droog worden
voor de plant, dan laat ze dat
Mooi arrangement.
De ideale standplaats is een plek op het
gauw zien. De bladeren en de
noorden, uit de zon bij een temperatuur
bloeistengels gaan slap hangen. Na een watergift gaan ze echter weer snel
van 15°C.
rechtop staan. Om te voorkomen dat de potgrond uitgeput raakt kan men
om de twee weken plantenvoeding geven voor bloeiende planten. De cyclamen in mijn jeugd bloeiden allemaal rood,
maar tegenwoordig zijn er cyclamen in vele roodwitschakeringen en zelfs met gefranjerde randen.
Cyclamen in de tuin.
In de tijd dat mijn vader tuinierde (midden vorige eeuw) kende men hoofdzakelijk
kamercyclamen, maar door veredeling van de plant zijn er inmiddels diverse cyclamenvariêteiten ontwikkeld die uitstekend geschikt zijn voor gebruik in de tuin of op het terras.
Zowel in een pot als in een hanging basket als in de volle grond gedijt de plant erg goed. De
rassen zijn bestand tegen lage temperaturen (tot-3°) en hebben ook bij koude temperaturen nog
bloemknopontwikkeling; dit in tegenstelling tot de meeste bloeiende planten. Met weinig
moeite heeft men wekenlang plezier van de kleurrijke miniDe cyclaamknol
De beste tijd om cyclamen
cyclamen. De buiten-cyclaam geeft dan ook kleur in de tuin
in
de tuin te planten is eind
wanneer andere planten hun kleur verliezen. Zelfs
wanneer het sneeuwt steken de olijke bloempjes
augustus/begin september.
In de koude najaarsmaanden
nog
fier
boven
de
sneeuw
uit.
Deze
koude
zorgen cyclamen voor een
verdragende mini-cyclamen zijn dus uitstekend geschikt voor de wintertuin (bloei
zonnetje in de tuin.
september-november). Tegen het einde van de zomer geven mini-cyclamen de tuin,
het terras of de patio
Winterharde cyclamen verliezen in de zomer hun bladeren. Geef met een stok aan waar ze
een
kleurrijk
en
staan om te voorkomen dat men ze in de zomer per ongeluk bij het schoffelen beschadigt.
sfeervol aangezicht. De
fraaie bloemen in de

Statige bloeier in de sneeuw.
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vorm van kleine, hangende “klokjes” en het mooie gemarmerde blad geven de tuin een bijzondere, vrolijke en speelse
uitstraling. Ze staan het liefst op een plaats met veel licht (geen fel zonlicht) en een matig vochtige (pot)grond bevordert
de bloei. Te veel water is uiteraard niet goed, dus moet er gezorgd worden voor een goede afwatering. Om de bloei te
bevorderen moet men de uitgebloeide bloemen verwijderen. Dat kan het beste gebeuren door de uitgebloeide steel tussen
duim en wijsvinger te pakken en met een korte ruk van de knol te trekken.
Winterbloeiend cyclamen ziet men zelden in de tuin, maar wie de uitdaging aandurft ze in de tuin te planten is verzekerd
van veel aandacht voor de tuin. De meeste indruk maken de planten wanneer ze in een groep bij elkaar staan. De beste
plaats in de tuin is een plek in wat vochtige, kalkhoudende grond waar geen fel direct zonlicht op de planten kan schijnen.
Herkennen van uitgebloeide bloemen.
Uitgebloeide bloemen gaan zaad vormen. Dat kost energie en gaat ten
Zaaddoos
koste van de ontwikkeling van de bloemen. Wil men voorkomen dat zich
zaaddozen gaan vormen dan kan men de stengel met een korte ruk
verwijderen. Stengels met uitgebloeide bloemen buigen naar de grond en
wanneer de zaden rijp zijn springt de zaaddoos open en wordt het kleine
zaad over de grond verspreid. De uitgebloeide bloemen zijn goed te
onderscheiden van de bloemknoppen. De bloemknoppen zijn spits en
hebben al gauw kleur; de uitgebloeide bloemstelen buigen met de vrij
ronde zaaddozen naar beneden.
Zelf cyclamen kweken? Dat kan.
Daartoe verzamelt men de rijpe zaaddozen. Om een betere kieming te
krijgen weekt men de zaden gedurende ongeveer vierentwintig uren en
daarna zaait men de zaden niet te diep in een mengsel van gelijke delen
Bloemknop
potgrond en zand. Met een gieter maakt men het geheel nat en na plaatsing
.
van een plastic kap zet men het geheel op een vrij donkere plaats bij een
temperatuur van 18°C. Wanneer de zaden uitkomen verwijdert men de
plastic kap en laat men de kleine plantjes een jaar groeien. De plantjes
krijgen een eigen potje wanneer ze groot genoeg zijn en in dat potje plaatst
men de knolletjes zo dat het hart van de plant boven de aarde uitkomt.
Voor een verdere opkweek is een goede drainage noodzakelijk, want te lang in water staan en daardoor een te vochtige
wortelkluit kan tot rotting van de wortels leiden. Enkele weken na het oppotten kan men de plantjes tot groei stimuleren
door ze wat voeding te geven (20-20-20).
Herkomst.
De cyclaam behoort tot de familie van de sleutelbloemen, hetgeen niet aan de plant te zien is. De oorsprong ligt in de
gebieden rond de Middellandse Zee. De cyclaam die als kamerplant gekweekt wordt is een nakomeling van de planten
die afkomstig zijn uit Iran.
Mevrouw Carolien Klein
H. Stoffels.
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Fuchsia’s en kuipplanten in een hete zomer.

Z

ondag 1 juli 2018. Ik zit op de bank in de woonkamer en kijk naar de WK-wedstrijd Spanje-Rusland. (na
strafschoppen gewonnen door Rusland) Toch kan ik mijn aandacht maar moeilijk bij de wedstrijd houden. Ook al
niet omdat het geen goede wedstrijd is (Spanje valt aan en Rusland verdedigt!), maar ook omdat mijn blik heel
vaak naar buiten dwaalt. Daar zie ik in de zinderende hitte mijn fuchsia’s en
kuipplanten lijden bij een temperatuur van 28,9°C. Een dag met zo’n temperatuur en
sterke zonkracht zou de planten geen schade berokkenen, maar het is al weken zomers
warm met temperaturen boven de 25°C. Al weken geen druppel hemelwater en dat
betekent in samenhang met de hoge temperaturen veel verdamping en dus veel water
geven. Maar pas op……water geven in deze omstandigheden is bijzonder moeilijk.
Overdag hangen de bladeren van veel planten slap, maar betekent dat ook dat er
meteen water gegeven nodig is? Voor sommige planten wel, maar voor andere niet.
Dat water geven is alleen maar nodig als de wortelkluit aangedroogd is. Is de
wortelkluit nog nat dan moet men nog een dag wachten met water geven. Gedurende
de nacht zal de plant herstellen en er fris bijstaan. Is dat niet het geval, dan is water
geven wel noodzakelijk. Houdt men hier geen rekening mee, dan zullen veel planten
het loodje leggen.
De oorzaak.
De oorzaak van die uitval is een schimmel in de wortelkluit. Deze schimmel
ontwikkelt zich bij hoge temperaturen en een natte wortelkluit. Waarom?
De reden is dat de plant zowel boven de grond als in de grond niet groeit. Het grootste
probleem voor de plant is de hoogte van de bodemtemperatuur. Bij temperaturen van
Een troosteloos gezicht na
de wortelkluit in de buurt van 30°C staken de wortels hun activiteit. De ideale
zoveel verzorging.
bodemtemperatuur voor de groei ligt rond 20°C. Door de hitte wordt de fotosynthese
uitgesteld, maar schimmelsporen in de grond vinden juist door de afwezigheid van
zuurstof ideale omstandigheden om te groeien. De bladeren kunnen de verdamping ten gevolge van de hitte niet aan en
beperken het verdampingsoppervlak door slap te gaan hangen. Geeft men in deze hitte te veel water dan kan de schimmel
groeien en dan kunnen de wortels juist geen water meer opnemen. Kenmerkend is dat de bladeren groen blijven en
uiteindelijk ook groen afvallen. De plant sterft.
Is zo’n plant nog te redden?
Soms wel en soms niet. Dat ligt aan de hoeveelheid schimmels in de grond en of de plant nog beschikt over witte wortels.
Er zijn wel enkele tips te geven waarmee het mogelijk is de “verwelkte” plant te redden.
 Wanneer de bladeren afgevallen zijn knipt men de jonge scheuten iets verder dan de helft terug.
 De plant haalt men daarna uit de pot en men bekijkt de wortelkluit. Wanneer er nog witte wortels zijn kan men
verder gaan. De natte wortelkluit laat men drogen. Dat kan versneld gebeuren wanneer men deze op een pak dikke
kranten zet. Het papier neemt het vocht snel op en daardoor droogt de wortelkluit versneld.
 Na droging haalt men een gedeelte van de wortelkluit weg en pot de plant op in een kleinere pot en men geeft een
beetje water.
 Na deze behandeling plaatst men de plant op een
schaduwrijke, koele plaats. Zet de plant niet te warm, want
als ze opnieuw uitloopt zitten er gauw schadelijke insecten
op. (witte vlieg, spint, luis etc. )
Voor liefhebbers met veel fuchsia’s en kuipplanten is er geen
mogelijkheid al die planten te beschermen. Wie enkele planten heeft
kan ze beschermen met vliesdoek en/of parasols. Een enkele plant
kan men verplaatsen naar een schaduwrijke plaats, maar voor menig
liefhebber met veel planten is dat geen optie.
20 september 2018. Ik begrijp dat veel mensen dit een prachtige
zomer vinden, maar voor liefhebbers van planten (ook voor land- en
tuinbouwers) mag het wel iets minder. De vooruitzichten zijn echter
voor ons niet gunstig. De temperaturen zullen aanhoudend hoog
blijven en er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Voor de
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Een oase van groen in een totaal verdroogd
gazon.

Veel bladeren met zonnebrand.

plantenliefhebbers heel veel
werk en het eindresultaat valt
tegen.. Het genieten van de
planten is deze zomer veranderd
in de zorgen voor de planten met
een onzeker resultaat. Na 74
dagen met een temperatuur van
meer dan 25°C en heel weinig
regen
is
dit
voor
de
plantenliefhebber een zomer om
snel te vergeten. Zeker voor de
liefhebbers
van
fuchsia’s.
Kuipplanten die de juiste
verzorging
gehad
hebben,
Na een regenbui herstelde het
hebben het beter gedaan, maar
ook zij hebben te lijden gehad
gras zich gelukkig weer.
van de moeilijke verzorging. Het
geven van voeding moest vaak achterwege blijven vanwege de hoge
temperaturen en planten wier wortels zich niet in de grond vestigden
hebben vaak voedselgebrek gehad. Kuipplanten die te weinig voeding
en te veel water gehad hebben staan er bij met vele gele bladeren.
Laten we het beste hopen en het plezier in onze hobby niet verliezen.

Een jaar later.
Woensdag 26 juni 2019. Ik zit op de bank in de woonkamer en kijk naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan van de
Nederlandse Leeuwinnen. Ook nu kan ik mijn aandacht maar moeilijk bij de wedstrijd houden, ook al niet omdat het geen
goede wedstrijd is. De wedstrijd werd met 2-1 door de Nederlandse vrouwen gewonnen, maar zeker in de tweede helft
waren de Japanse dames beter. Mijn blik dwaalt regelmatig naar buiten, ook al valt de schemering in. Daar zie ik in de
zinderende hitte mijn fuchsia’s en kuipplanten lijden bij een temperatuur van meer dan 35°C. …….!!!!!!! Vandaag werd
de hoogste temperatuur ooit gemeten sinds de metingen en dat maakten de planten vandaag mee. Ik merk dat ik in
herhaling val, maar ik kan niet anders dan concluderen dat de toekomstige zomers in Nederland normaal worden met
regelmatig hittegolven? Hebben we dan toch te maken met de gevolgen van de klimaatverandering? Indien deze vraag
met ja te beantwoorden is, is dan het hebben van fuchsia’s en kuipplanten nog wel mogelijk? Aanpassing aan de
klimatologische omstandigheden zal, ook al om teleurstellingen te voorkomen, noodzakelijk worden. Dat betekent wel
dat nog steeds meer mensen stoppen met het houden van fuchsia’s en kuipplanten. Jammer, maar het is niet anders.
H. Stoffels.

Kuipplanten op een
klein balkon?
Dat kan. Wie niet veel
plaats heeft op het balkon
kan daar toch enkele
kuipplanten plaatsen. De
meeste kuipplanten kan
men als kleine plant kopen
en dan is het de kunst de
planten klein te houden en
toch te laten bloeien. Dat
houdt in dat ze regelmatig
gesnoeid moeten worden,
niet alleen het gedeelte
boven de grond maar ook
dat gedeelte onder de
grond. Regelmatig
verpotten is noodzakelijk.
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Gaten vullen in
juli.
Heeft men in juli nog
een lege plek op het
terras, op het balkon
of in de border, dan
kan men deze lege
plekken
nog
opvullen
met
snelgroeiende
klimplanten. In de
tuincentra heeft men
nog voldoende keuze
in deze periode.
Rhodochiton,
Thunbergia alata in
diverse kleuren en
Ipomoa learii zijn
snel
groeiende
klimmers.

Om de planten de kans te geven zich snel te ontwikkelen plaatst men ze in een
ruime pot met goede potgrond. Al gauw ontwikkelen zich jonge scheuten en
wanneer men deze tijdig aanbindt is de lege plek gauw opgevuld, zeker wanneer
men de laatkomers goed verzorgt met voldoende water en voeding.
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Een ideale stekperiode.
De tuinen zijn in juli voorzien
van planten. Juli is voor veel
planten
de
belangrijkste
bloeiperiode. In juli komt het
hoofdzakelijk neer op de
verzorging van de planten in de
tuin. Dat geldt natuurlijk ook
voor de fuchsia’s en kuipplanten.
Men kan dan observeren welke
planten het goed doen en welke
planten het minder goed doen,
maar men kan alvast plannen
welke planten men zo leuk vindt
dat men ze persé volgend jaar wil
hebben. Welnu. De maanden juli,
augustus en begin september zijn
de ideale maanden waarin men
veel planten kan stekken.
Hiervoor kan men acht tot tien
centimeter lange kopscheuten
gebruiken om deze, na stekklaar
gemaakt te hebben, te laten
wortelen in zaai- en stekgrond.
Om te grote verdamping en te
lage vochtigheid te voorkomen
plaatst men over de stekbak een
doorzichtige kap. In deze periode
is
voldoende
groeikracht
(temperatuur en licht) aanwezig
voor de wortelvorming. Zet het
geheel niet in de zon, want dan
heeft men al gauw geen nieuwe
plantjes, maar wel tabak!

Pilea peperomoides.
Op een bijzettafel in de kamer
staan enkele Pannenkoekplanten.
Meester Bart, de leerkracht van
de oudste kleinzoon is een
liefhebber van planten. Doordat
de pannenkoekplant zo gemakkelijk te vermeerderen is heeft
hij in de klas al gauw te veel van deze planten en daarom deelt
hij herhaaldelijk plantjes uit aan de leerlingen.
De plant kwam bij mij terecht en ook hier waren het er al gauw
vier. De naam heeft de plant te danken aan de vorm van de
bladeren. Deze hebben een pannenkoekachtige vorm.
Het blad heeft een mooie sierwaarde en is makkelijk te
verzorgen, maar zonder extra voeding worden de bladeren al
gauw bleekgroen. Voor de rest is de plant al gauw tevreden
met regelmatig water en een lichte standplaats. Ze staat echter
niet graag in de zon.
De echte naam is Pilea peperomoides en ze is oorspronkelijk
afkomstig uit het zuiden van China.
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Loropetalum chinense “Black Pearl”.
et is moeilijk om te schitteren als je een weinig bekende neef bent van een groot familielid. Jarenlang was
deze plant bij de tuinliefhebbers onbekend, maar de laatste jaren verschijnen enkele exemplaren bij tuincentra en
kuipplantenkwekers. Op een tuinbouwvakbeurs maakte ik een hernieuwde kennis met deze fraaie bloeier.

De plant waar dit artikel over gaat is familie van de grote familie van de toverhazelaars. Heel veel tuinliefhebbers kennen
de in het vroege voorjaar op het kale hout bloeiende Hamamelis. Toch is de
Loropetalum familie, echter met een heel groot verschil. De toverhazelaar verliest in
het najaar de bladeren en bloeit later op het kale hout. De Loropetalum is bladhoudend
en tussen de bladeren verschijnen
de bloemen. Deze bloemen zijn
weer in vorm gelijk aan de
bloemen van de toverhazelaar.
De
herkomst
van
deze
bladhoudende, bossige plant is
China, Japan en India. Ze staat
voornamelijk
in
rotsachtige
gebieden en droge, open
In een pot.
gedeelten
van
het
bos.
Kenmerkend aan deze plant is de
stand van de takken. Ze staan
De aparte bloemvorm.
gespreid, zoals dat ook is bij de toverhazelaar. Door deze groeiwijze
is de plant gemakkelijk te gebruiken als leiplant. De bladeren vormen
een belangrijke sierwaarde van de plant. De Loropetalum chinense “Black Pearl” heeft donkerrood blad en dieproze
bloemen. Ook van deze Loropetalum bestaan vele cultivars met verschillende blad- en bloemkleur. Loropetalum is een
mooie, compacte plant, maar ze is niet winterhard. Ze kan in de tuin op
een beschutte plaats wel enkele graden vorst verdragen, maar om elk
risico van bevriezing te vermijden kan men ze beter in een pot/kuip zetten,
zodat ze tijdens een vorstperiode naar binnen geschoven kan worden. Bij
planting in een kuip of in de volle grond moet men erop letten dat de
grond goed gedraineerd is en voedselrijk, maar evenals de toverhazelaar
verdraagt de plant geen kalk. Bij een standplaats in de volle zon komt de
plant het best tot haar recht en mocht het kweken een succes zijn dan kan
men de plant in vorm houden middels snoei. Dat moet dan wel na de bloei
gebeuren, want de nieuwe bloemen verschijnen het volgend jaar op de
nieuw gevormde twijgen.
Men kan de plant zelf vermeerderen door het nemen van stekken op het
moment dat ze beginnen af te harden. De ongeveer acht centimeter lange
stekken worden onder een knoop met een scherp mes afgesneden en een
gedeelte van de bladeren wordt verwijderd. Het gebruik van stekpoeder
In de volle grond.
bevordert de wortelvorming.
H. Stoffels
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