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Jaargang 36 no 6 juni 2016
Wat er weer allemaal aan de hand was
Het zit er weer voor een jaartje op. Ik bedoel dan ons reisje. De formule die we dit keer hanteerden werkte bijzonder goed. 3 Auto’s , 11
personen en heel veel mooie dingen gezien. Beginnend bij de bakker
met een goede kop koffie en een heerlijke koek daarbij. Dan snel
naar Ingo Breuer. Aangezien ik tegenwoordig wat meer interesse heb
bij lobivia’s kwam ik hier volledig aan mijn trekken. Mooie planten
voor een schappelijke prijs. Op een aantal klavers na zag de kas er
mooi en schoon uit.
Bij Specks konden de succulentenliefhebbers hun hart ophalen.
Geweldig, wat een diversiteit en alles schoon en goed verzorgd. Jammer dat dit bedrijf i.v.m. pensionering per september stopt. Van hem
kreeg ik nog een aantal zeer bruikbare tips voor mijn vakantie naar
Namibië.
Dan naar de rotsplantenkweker. Een stoere Limburger met ontbloot
bovenlichaam verwelkomde ons. De naamskennis vanzijn planten
was zeer goed en wat hij te koop aanbood zag er goed en verzorgd
uit.
Om niet al te veel vrije tijd te hebben; de afgelopen zaterdag naar
Kudelstaart voor het open huis bij de Ubink. Het was dit jaar nog
drukker dan vorig jaar en als enige probleem hadden de meeste
mensen het kiezen. Zowel in de kas als bij de liefhebbers was de variatie geweldignen kon er naar hartenlust gesnuffeld worden.
Twee geweldig fijne zaterdagen die in het teken van de succulenten
stonden.
Of het nu wel of niet aan de bims ligt, ik heb momenteel een geweldige hoeveelheid planten in bloei staan. Ik kies dan nu ook bewust
voor bloeibare planten en het exclusieve is bij mij een beetje naar de
tweede plaats verhuisd. Wanneer je een gewone chammaecereus hebt
die bijna de hele zomer bloeit verkies ik die boven moeilijke planten
die bijna niet in bloei te krijgen zijn.
H.V.
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Plant van de maand

Euphorbia bupleurifolia

Dit is een van de planten waar ik
een haat-liefde verhouding mee
heb. Het contrast tussen geschubde knol en de rozet van bladeren is
voor mij een ultieme vorm, zeker
wanneer er dan ook nog in het
voorjaar bloemen tevoorschijn
komen uit datzelfde rozet van
bladeren.
In het boekje van Korevaar (eigenlijk zou iedereen in de afdeling
dat boekje moeten hebben) staat
bupleurifolia omschreven als:
met bladeren als van Bupleurum
(Goudscherm, Schermbloemigen familie).
Tijdens het afgelopen bezoek aan Ernst Specks heb ik met mezelf de
afspraak gemaakt dat wanneer het nu weer mis gaat, ik deze plant
nooit meer aan zal schaffen. Hopelijk hoef ik deze afspraak niet na te
komen en overleeft deze plant mij.
Met een zeer karakteristiek bovengronds gedeelte is de plant moeilijk te verwarren met andere euphorbia’s. Het bredere uitlopende
plantenlichaam laat duidelijk de plaats zien waar de bladeren hebben
gezeten. Deze “knol” kan tot 20 cm hoog worden, waarbij hij een
doorsnede van 9 cm kan krijgen. Dit plantenlichaam is, zoals op de
afbeelding te zien is, bruinachtig van kleur. Tijdens de groeiperiode
verschijnen de bladeren in een rozet op de kop van het plantenlichaam. Zij kunnen 10 tot 15 cm lang worden. Zijn lancetvormig
en lichtgroen van kleur. De gele “bloemen” Vormen na verloop van
jaren of mannelijke cyathia of vrouwelijke cyathia.
Tijdens de groei wat schaduw geven
en veel water In de winter de plant
volkomen droog houden en een temeratuur die niet onder de 8 0C komt.
De plant komt onder andere inde
Kaapprovincie voor. Tijdens het vorige
verblijf in Zuid-Afrika zijn we wel in
dat gebied geweest, maar hebben we
de plant niet gevonden.
H.V.
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Fotogalerij
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Tuinbezoek
In juni komen we bij ons in Eibergen bij elkaar.
Bezoek aan meerdere tuinen op een avond is een beetje uit de mode
geraakt.
Dat is prima, zolang de ontvangende partij over veel ruimte beschikt.
Dat is bij ons niet het geval, dus het wordt een beetje passen en
meten.
De opbouw van de tuin is stukje bij beetje ontstaan. Er is dus niet
op een bepaald moment een ontwerp van de volledige tuin gemaakt.
Dat levert gemiste kansen op, maar het is me niet de moeite waard
om alles onderste boven te halen. Kritische beschouwers noemen
zoiets eufemistisch een ‘liefhebberstuin’.
Twee gedachten zijn bepalend: de tuin probeert meerdere doelen te
verenigen (plek voor een kas, rotstuin, bosplanten, ‘vogeltuin’) en
daarnaast is het een plantenverzameling .
Een ander kenmerk van onze tuin is, dat het beeld door het jaar heen
sterk verschilt. Soms vraagt men wel eens, wanneer is de tuin van
jullie op zijn mooist?
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Dat is lastig, maar
voor een volledige
indruk zijn meerdere
bezoeken nodig.
In juni als jullie komen, zijn de
bolgewassen al weer
verdwenen (Crocus,
Stenbergia, Cyclamen,
tulp, Ipheion, Scilla,
Chionodoxa, Puschkinia, enzovoort), de
bosflora heeft zijn
bloei gehad. Veel rotsplanten hebben hun
bloeiperiode gehad
(bv Saxifraga). De top
ligt in april, mei.
In sommige gevallen volgt na de bloei
vruchtvorming, die
uiteindelijk ook weer
fraaie dingen oplevert
(aronskelk, Dryas).
Varens zijn er volop te
zien, maar de pracht
van het uitlopen is bij
veel soorten achter de
rug.
De wens om vogels te
plezieren heeft ertoe
geleid, dat er een
houtwal is en verhoudingsgewijs veel
boompjes en struiken. Deze vormen
ook een scheiding
met de omgeving en
geven (samen met de
schaduw van het huis)
een groeiplek voor
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bosplanten.
De nadruk ligt hier op het voorjaar. Veel van deze planten maken
gebruik van het licht voordat de
bomen en struiken in het blad
zitten: Primula veris (de gulden
boterbloem), Allium ursinum
(daslook), Tiarellacordifilia,
Anemone nemorosa(bosanemoon,
Paris quadrifolia (eenbes), Corydalis, enzovoort.
De rotstuinhobby is gestart aan de
voorzijde van het huis.
Ik wist niet beter of daar gebruikte
je lavasteen voor. Later leer je ook
andere type steen kennen en zo
heb ik verschillende groeiplaatsen
gemaakt: kalkrijk en harde, ‘zure’
steen. Dat laatste wordt meestal
afgeraden, maar ik was het bestrij-
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den van mos zo zat, dat ik dat toch
maar die stap heb genomen.
In de achtertuin krijg ik steeds meer
hinder van opgroeiende eiken.
Het is maar goed dat ik ook van
schaduwplanten hou.
Soorten, die wegrotten als het maar
enigszins vochtig is en graag de hele
dag in de zon staan, doen het in de
achtertuin slecht.
Binnen de rotsplantenvereniging is
ook veel belangstelling voor de zogenaamde ‘peatgarden’ (veentuin).
De nadruk ligt meer op planten met
een voorliefde voor een bodem
met veel organische bestanddelen
(humusrijk) dan dat ze strikt uit
het hoogveen komen. Men bouwt
hoogteverschillen met zachte turfvervolg pag. 92
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Horizontaal

88
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1 stuk stof, 3 rang, 7 keet, 11 verbrandingsrest, 12 vouw, 13 karakter, 15 uitroep van afkeer, 16 muzieknood, 17
watervogel, 19 wees gegroet, 21 akelig,
23 plaats in Overijssel, 24 herkauwer,
26 bijwoord, 28 familielid, 30 rondhout, 32 public relations, 34 soort onderwijs, 35 godin, 36 kunstuiting, 38
metaal, 41 windrichting, 43 bronwater, 45 weg, 47 boksterm, 49 verbruikt,
51 mestvocht, 53 bouwland, 54 soort
schaatsen, 57 lidwoord, 59 deel van een
schip, 61 onbeleefd persoon, 62 waterkering, 64 streven, 66 muzieknoot,67
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Verticaal

1 weg met bomen, 2 spil, 3 vluchtige
stof, 4 rondhout, 5 plaats in Arabië, 6
bijwoord, 7 uitroep, 8 gravin van Holland, 9 boom, 10 vogel, 12 wreed heerser, 14 voetbalclub, 16 draad, 18 lof, 20
vrije tijd, 22 geestelijke, 23 geneesheer,
25 spetter, 27 schoorsteenzwart, 29 water in Friesland, 31 verbrandingsrest,
33 vreemde, 35 zwemvogel, 37 plaats
in de , 39 taal en spraaktechnologie, 40
natie, 42 gehoororgaan, 44 vat, 46 emmer, 48 gewicht, 50 deel van een fiets,
52 soort stof, 55 deel van het gelaat, 56
voorzetsel, 58 keurig, 60 maal, 61, li-
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godin van de aarde, 69 wees gegroet,
70 deel van een boom, 72 lengtemaat,
74 groot van afmeting, 76 oude munt,
78 onbehaaglijk, 80 deel van de dag,
82 zeilterm, 84 er goed uitzien, 86 gewoonte, 88 eiland in de Oostzee, 90 opdracht, 92 aanspreektitel, 93 bedrijf, 94
een zekere

chaamsdeel, 63 dun, 65 naar beneden,
68 oude lengtemaat, 71 vaardigheid, 73
larve, 75 Europeaan, 77 schoolonderzoek, 79 plaats in Brabant, 81 kerel, 83
hoofddeksel, 85 kans, 86 deel van de
dag, 87 voorzetsel, 89 muzieknoot, 91
muzieknoot

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een
plantje verloot.
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren
Ook deze maand weer drie mooie planten uit Nederland.

Als eerste de draadklaver (Trifolium
micranthum) uit de
Vlinderbloemigenfamilie (Leguminosae). Het
is een 1 jarige plantje
dat in Nederland vrij
zeldzaam voorkomt op
schrale gronden langs
wegen en op zilte weilanden wel op kalkarme
gronden. De gele bloemen verschijnen van
mei tot in september en
het plantje wordt 20 cm
hoog. De bloemen zijn maar 2 a 3 mm groot. Dit plantje wordt vaak
verward met de Kleine Klaver (Trifolium dubium).
Het tweede plantje is
de holpijp (Equisetum
fluviatile) uit de Paardestaatfamilie (Equisetaceae).Deze tot 1 meter
hoge plant komt voor
in ondiep matig voedselrijke ondiep water en
in moerasbossen en in
ondiepe sloten. De holpijp is een sporenplant.
De plant is heldergroen
tot bruin en is zoals de
naam al zegt hol en 4 tot
8 mm dik. De vermeerdering gaat vooral door
wortelstokken. Van mei
tot in juli verschijnen
vruchtbare stengels ,
deze aar heeft een ronde
bovenkant en bevat sporangioforen. Equisetum
90
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betekend paardenharen. In het Latijn is eguus paard en setum haren.
Terwijl fluviatile aan de rivier betekent. Deze plant is overblijvend.
De derde plant deze maand is de brede duingentiaan (Gentionella
campestris)uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae). Dit blauwpaars,
bloeiende plantje is 1 jarig en is zeldzaam op droge, grazige plaatsen
in de duinen. Ook op kalkrijke plaatsen. De bloemen van dit, tot 30
cm hoge plantje, verschijnen van augustus tot in oktober. Soms zijn
de bloemen geelachtig wit. De plant komt voor op zonnige plaatsen
met matig vochtrijke , voedselarme, kalkarme, humus houdende
zand en mergel grond. De plant heet ook wel veldgentiaan. De twee
buitenste kelkslippen zijn veel breder dan de binnenste en de keel is
behaard , door deze eigenschappen verschilt hij met andere soorten.
Dat was het deze week tot de volgende keer.
Jur
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blokken en vult op basis van potgrond en zo.
Soms laat ik een ontwikkeling grotendeels zijn gang gaan. Zo ben ik
in de strook in het midden van de oprit naar de garage (pad) begonnen met de aanplant van Dryas octopetala, een toendra- en bergplant. Inmiddels is er een mini’weitje’ ontstaan met tijm, grasklokje,
bieslook, Dryas, kleine soort vrouwenmantel.
Varens zijn er door de hele tuin te vinden. Op vochtige en droge
plaatsen. Van heel klein (Asplenium fontanum) tot groot (bv de
koningsvaren, Osmunda regalis). Over koningsvaren gesproken, je
vindt er 3½ soorten in onze tuin.
Tenslotte is er de kas, waar Diddy de scepter over zwaait.
De kas bevat een gemengde verzameling, maar daar mag zij op de
avond van alles over vertellen.
Rob
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Met een boekje in een hoekje

Dit keer echt een ‘boekje’. Het exemplaar meet slechts 14 x 12 cm.
Geschreven door Hazel Stokes is het letterlijk en figuurlijk een zogenaamd ‘pocketbook’. Aan het boekje is dan ook duidelijk te zien dat
het regelmatig in de zak is meegenomen. De titel van het boekje is: “
What succulent is that?”
Uitgegeven door Purnell met als ondertitel Southern Africa series.
Bij het voorwoord van Professor H.B. Rycroft staan een groot aantal
afkortingen van wat die man allemaal kan. Stuk voor stuk zijn deze
afkortingen voor mij totaal onbegrijpelijk.
In de inleiding geeft zij een korte beschrijving van de streken waar
de planten voorkomen, hoe het landschap er uit ziet. Ook noemt zij
hier dat zij niet pretendeert een volledig werk van alle planten, die in
de genoemde streken voorkomen, te beschrijven.
Uiteindelijk bedankt zij dan nog de mensen die haar tot steun geweest zijn bij het samenstellen van het boekje.
In de inhoud zien we dat de hoofdstukken
van het boekje de afzonderlijke geslachten
in alfabetische volgorde behandelen. Uit de
afzonderlijke families behandelt ze dan weer
de geslachten met de soorten, die in deze
families voor komen, ook weer in alfabetische
volgorde.
Indien bekend bij de schrijfster staan achter
de Latijnse namen van de planten ook de namen van de planten zoals die in de volksmond
heten.
Wanneer weer een nieuw geslacht beschreven gaat worden, dan
wordt deze beschrijving vooraf gegaan door een duidelijke afbeeldingen van de planten. Deze afbeeldingen zijn door de schrijfster zelf
getekend en geschilderd.
Bij de beschrijving van de afzonderlijk soorten geeft steeds de hoogte
van de plant, de bloeitijd, het verspreidingsgebied en karaktereigenschappen van de soorten.
Na alle beschrijvingen krijgen we nog een index en last but not least
een bibliografie van de werken die zij geraadpleegd heeft bij het
samenstellen van het boekje.
Al met al een leuk boekwerk dat zeker bij mijn Zuid-Afrikareis goed
van pas had gekomen. Duidelijk en overzichtelijk. Al met al een leuk
boekje dat goed van pas kwam om bij de gevonden planten in ZuidAfrika een naam te vinden.
H.V.
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Onder ons gezegd
Verslag van de verenigingsavond op donderdag 12 mei 2016. Het
lenteweekend is heel goed verlopen. Het weer was goed, er was voldoende hulp en er waren ongeveer 3500 bezoekers.
De verloting heeft ruim 300 euro opgebracht, dus ook een prima
resultaat. Het waren gezellige dagen.
Er zijn wat zieke planten meegebracht waar we samen over praten
en wat heel leerzaam is. Ook waren er een paar planten waar men
de naam van wilde weten.We hebben bij deze plantbespreking lekker buiten gezeten. Na de koffie en verloting gingen we naar binnen
waar Diddy foto’s liet zien en erbij vertelde . Het onderwerp was de
tuinen- en huizenreis naar Engeland die Diddy vorig jaar gemaakt
heeft. Ze is hier 5 dagen geweest en we zien prachtige tuinen en heel
indrukwekkende huizen. Wat een pracht en praal. De tuinen waren
heel bont maar toch vloekte het niet.
Zaterdag 28 mei is ons reisje. We gaan met 3 auto’s naar Ingo Breuer,
een cactuskweker, naar Exotica met caudexplanten en naar een rotsplantenkweker. We hopen weer op een mooie dag. En een week later
hebben we ons laatste uitje, de open dag bij Gert Ubink.
								
Annie
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Agenda
Uitnodiging voor de tuinavond op donderdag 14 juli 2016 bij
•
•
•
•

Trudy en Ben Welman
Julianastraat 17
Neede.
We kunnen terecht vanaf 7 uur

Op 9 juni 2016 is de tuinavond bij
•
•
•

Diddy en Rob Hoogstraten
Rozenkamp 8
Eibergen

Met vriendelijke groeten,
				Het bestuur.

Attentie
In september is de lezing van Gert
verhuisd naar de 15e
96
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Jaarprogramma 2016

14 Januari

Henk Viscaal lezing Zuid-Afrika 2015.

11 Februari

Jaarvergadering + Rob Hoogstraten.

10 Maart

Lezing Jan Lubbers Corsica.

14 April

Lezing Geert Borgonje Jordanie en Israel.

30 April/1 Mei Lenteweekend.
12 Mei

Diddy Hoogstraten Tuinreis.

28 Mei

Cactusreisje.

9 Juni

Tuinbezoek Diddy en Rob Hoogstraten.

14 Juli
Augustus

Tuinbezoek.
Vakantie.

15 September

Gert Ubink lezing.

13 Oktober

Lezing Trudy.

10 November

Ruilavond.

8 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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