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Wat er weer allemaal aan de hand was

We hebben weer goed geboerd dit “Lenteweekend” in Eibergen. Alles verliep op rolletjes. Gerrit was op vrijdag mooi op tijd en heeft de
planten neergezet onder de deskundige leiding van Bennie en mij.
Dit scheelde in ieder geval een hoop wachten de volgende dag.
Voordat de eerste bezoekers aanwezig waren stond er al een goed
ingerichte kraam. Dat werkt toch wel erg prettig, want als je uit moet
pakken en de mensen zwerven al om de kraam heen dan werkt dat
wel heel erg storend.
Ook de verloting was puik verzorgd. Er was hier ruim voldoende
mankracht en de lootjes werden dan ook grif gekocht. Voeg hierbij
de gratis ter beschikking gestelde plantjes, dan kunt u zich voorstellen dat de penningmeester met een wel zeer tevreden glimlach in
slaap gevallen moet zijn.
Op dit moment heb ik bijna de hele verzameling op bims kies staan.
Een behoorlijke klus, maar eenmaal gereed is het een goed gezicht.
Zeker na de eerste watergift deze week hebben sommige planten zich
zo volgezogen dat ze al weer bijna aan de volgende ronde verpotten
toe zijn. Vooral het warme weer van de afgelopen dagen heeft er voor
gezorgd dat ineen de meeste planten volop bloemknoppen vertonen.
Ook een groot gedeelte van de planten staat momenteel al volop in
de bloei. Het is dan ook zeer aangenaam vertoeven in de kas.
De aanbetaling voor de reis naar Namibië in dit najaar is reeds geschied en de voorpret kan nu echt gaan beginnen. Kreeg je vroeger
vaak te horen hoe de reis verliep met de hoogtepunten aan planten
die gevonden konden worden, nu wordt de reis uitgestippeld aan de
voorkeuren die we beiden hebben.
Zelf heb ik een drietal wensen en wanneer daar aan voldaan kan
worden, is de reis voor mij al bij voorbaat geslaagd. Wanneer jullie
op Google een keer Namibië intypen en je dan bij afbeeldingen kijkt,
zie je wat voor fraais daar allemaal gezien kan worden.
H.V.
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Plant van de maand

Echinocereus coccineus

Al een aantal dagen was ik in deze
plant een dikke knop aan het bekijken
in de hoop dat hij een dezer dagen
open zou gaan. Met medewerking
van het weer liet het uitkomen van de
bloem niet lang op zich wachten.
Vorig jaar zag ik de plant bij Gerrit op
de kraam staan en kon ik de verleiding
niet weerstaan om hem van eigenaar
te laten wisselen. Hierbij heb je dan
in je achterhoofd dat planten uit deze
familie ontzettend mooie bloemen
kunnen voortbrengen.
Gezien de opnames hier kun je zien
dat dit waar is. Zeker waar de groene
stamper nog een extra dimensie aan
de bleom geeft. Helaas maar een knop dit jaar, dus wanneer hij uitgebloeid is zal ik weer een jaar moeten wachten op de, hopelijke, bloei
van volgend jaar.
Wanneer ik het boek van Blum open sla zou er achter coccineus
ook nog wel de naam van een subspecies moeten komen. Daar ben
ik echter te veel leek voor binnen dit geslacht, dus houd ik het alleen maar op de eerste naam. Volgens het boek moet de plant dan
Echinocereus coccineus ssp. coccineus heten. Ook deze plant is niet
ontkomen aan het krijgen van verschillende namen. De naam die ik
hier gebruik vind ik echter genoeg.
Het is een spruitende plant die in de natuur een diameter van wel
meer dan een meter kan krijgen. Waarschijnlijk zal ik dit nooit
meemaken. De afzonderlijke koppen van
de plant kunnen een hoogte van 40 cm bereiken terwijl de doorsnee een 4 tot 7 cm is.
De 4 cm lange doornen zijn zwart tot grijs
van kleur. Er zijn 5 to 12 randdoorns en 1
tot 3 middendoorns. De bloemkleur is rood
met in het midden een groene stamper. De
vruchten zijn van rose tot bruin. Als vindplaats worden Zuid-oost Colorado en New
Mexico in de verenigde Staten gegeven.
H.V.
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Een dagje Zuid-Afrika

Dag 6: 1 oktober
Vandaag staat de rit naar Springbok op
de agenda.
Rond negen uur vertrekken we met
regen in de richting Springbok. Dit
is niet prettig rijden, vooral wanneer
een vrachtwagen je inhaalt, want hard
rijden was er niet bij vandaag.
Bij de afslag Kliprand zetten we de auto
in de berm en gaan een weiland in. De
regen is gelukkig even opgehouden,
maar helaas is de wind niet gaan liggen.
We lopen langzaam in de richting van
de heuvel. Ondertussen hoor je links en
rechts geroep, omdat er weer iets moois
gevonden is.
Het is hier een echte lusthof voor de
succulentenliefhebber en we kunnen
dan ook een hele reeks nieuwe planten
aan ons lijstje toevoegen. We vinden
onder andere Crassula hemispherica, C.
capitella, C. deceptor, C. hirtipes, C. dejecta, C. muscosa (veterplantje), C. columnaris, Conophytum spec. Cotyledon orbiculata, Aloe
spec., Cotyledon walichii, Cotyledon cuneata, Cotyledon obvallata en
Quaqua mammillaris. Je zou bijna zeggen te veel om op te noemen.
En als zo vaak blijkt
dat wanneer je terug
kijkt naar de plaats
waar de auto staat je
daar al een aardig eind
uit de buurt bent. Maar
omdat je iedere keer
weer wat nieuws vindt
kom je steeds verder bij de auto uit de
buurt. In de luwte van
de berg is het redelijk
vertoeven, maar eenmaal boven gekomen
staat er een straffe,
koude wind. Gauw
maar over de heuvel
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heen dan staan we tenminste weer
een beetje luw. Het is onbegrijpelijk
dat we iedere keer weer wat nieuws
vinden. Jammer dat het weer begint
te regenen en we noodgedwongen de
auto weer op moeten zoeken. Bij de
auto wacht een jongeman gehuld in
jute zakken op ons en vraagt of hij
mee kan.
Helaas. De auto is vol en we rijden
verder naar Springbok. Het regent
nu echt hard en gelukkig is dit een
dag dat er een afstand afgelegd moet
worden.
Rond 1.30 uur komen we in Springbok aan. Anjo en Coby weten nog
het hotel waar ze bij een vorige reis
overnacht hebben en dit hotel wordt
dan ook snel gevonden. We kunnen
kamers huren in Springbok Lodge.
Ons verblijf heet “Die Ankerhuis”.
Joke is meteen verkocht als ze op het
dekbedovertrek vlinders en vogels
ziet.
‘s Middags klaart het op en gaan we
nog op onderzoek uit in Springbok,
doen wat boodschappen en overleggen wat we de komende dagen gaan
doen. In ieder geval staat het nationale park “Goegap” op het programma.
Het hotel is een schot in de roos,
want naast een goed restaurant waar
een zeer smakelijk diner geserveerd
wordt, beschikt de restaurantruimte
ook nog over een redelijk gesorteerde
boekenwinkel. Dus ook voor mij
kan dit hotel al niet meer stuk. I.v.m.
overgewicht op de terugreis heb ik
helaas maar twee boeken kunnen
kopen.
H.V.
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Puzzel
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1 vruchtboom, 8 woonplaats, 13 bijwoord, 14 vrucht, 15 geluid maken,
17 geldlade, 19 slecht doorbakken, 21
ontkenning, 22 bezieldheid, 24 hoofdbedekking, 26 niet erkend, 27 voorvoegsel, 28 viseter, 30 kleur, 32 plaats
in Frankrijk, 34 familielid, 35 water in
Friesland, 37 niet gereed, 39 deel van
de dag, 40 muzieknoot, 41 geur, 43
slag, 46 rivier in Duitsland, 48 thans,
50 terreurorganisatie, 51 muzieknoot,
52 plant, 54 gissen, 57 via, 58 bloem,
60 test, 62 landbouwwerktuig, 64 meer,
66 oude lengtemaat, 67 voertuig, 70
72
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Horizontaal
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Verticaal

1 deel van een boot, 2 lang stuk hout, 3
voegwoord, 4 bestemming, 5 leesvoer,
6 viseter, 7 gewicht, 8 zoogdier, 9 weg,
10 knaagdier, 11 en andere, 12 Friese
adellijke boerderij, 16 voegwoord, 18
bijbels figuur, 20 te volgen afdruk, 23
nummer, 25 elektrisch geladen deeltje,
27 boom, 29 slaapplaats, 31 gedeelte
van een huis, 33 zoogdier, 34 vorm,
36 telwoord, 38 geweer, 40 Spaanse
adelijke titel, 41 plaats in Rusland, 42
tijdsspanne, 44 verbrandingsrest, 45
deel van de dag, 47 voedsel tot zich
nemen, 49 voetbalclub, 51 rivier in
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Franse nv., 71 stug, 73 met name, 74
kunstuiting, 76 bedorven, 78 rondhout,
79 en dergelijke, 80 zeepwater, 82 haargroei, 85 spil, 87 waterdoorlatend, 88
fraai, 89 bedrijfsleider in een hotel

Schotland, 53 deel van het gelaat, 55
auto technische school, 56 verharde
huid, 59 priem, 61 sociaal economische
raad, 63 kaartje, 65 halm, 68 verstand,
69 voegwoord, 71 bevel, 72 voertuig, 73
hemellichaam, 75 onwetend, 77 bouwmarkt in Duitsland, 81 nachtspiegel, 83
Duitse nv., 84 titel, 86 heilige.

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een
plantje verloot.
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren

We gaan ook deze maand door met drie planten uit onze eigen flora.

Als eerste deze maand
het gewoon Blaasjeskruid
(Utricularia vulgaris) uit de
Blaasjeskruidfamilie (Lentibulariaceae). Dit is een
overblijvende vleesetende
waterplant die zijn gele
bloemen heeft van juni tot
in september. De wortels
van deze plant zweven in
het water. Hij is in Nederland plaatselijk algemeen
in laagveen gebieden en
op rivierkleigebieden. De
stengels kunnen wel tot 2
meter worden en zijn ondergedoken. Aan het veerdelig blad zitten
de vangblaasjes.Met deze vangblaasjes vangt hij kleine kreeftjes en
waterinsecten. In de blaasjes is een vacuum en wanneer iets de haartjes aanraakt zuigt hij het water plus de insect naar binnen. De 2 cm
grote gele bloemen steken boven het water uit en worden bestoven
door zweefvliegen.
Het tweede plantje is
het Ruig Rupskruid
(Medicago nigra) uit
de vlinderbloemigenfamilie (Leguminosae). Een zeldzaam
eenjarig plantje die
zijn gele bloemen
heeft van mei tot in
September. De plant
komt voor in Limburg langs de Maas.
Hij kan tot 50 cm
hoog worden. De
plant staat in Nederland op de rode lijst.
De plant is ingeburgerd vanuit Noord-Afrika. De plant komt voor op zonnige, voedselrijke zandgrond
74
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Na het zoeken voor informatie over dit plantje kwam ik tegen dat
hij ook op de lijst van inheemse plant van Nieuw Zeeland staat , dus
hier heeft hij zich ook verspreid.
De derde plant bloeit ook geel namelijk het Kantig Hertshooi (Hypericum maculatum)
Uit de Hertshooifamilie (Guttiferae). Dit vaste plantje is in Nederland algemeen en kan tot 80 cm hoog worden. De bloeitijd is van juli
tot in september. Hij komt voor op beschaduwde vochtige plaatsen,
Zoals wegranden en slootkanten. De plant heeft een wortelstok. Zoals bij de meeste Hertshooisoorten lijken de bladeren geperforeerd ,
wat voornamelijk opvalt als men een blad tegen het licht houdt. Deze
schijnbare perforaties zijn in werkelijkheid kliertjes die een olieachtige vloeistof bevatten. Er komen bastaarden voor met de Gevlekte
Hertshooi. Als je de bloemknoppen hard perst komt er een paarse
vloeistof uit.
Al met al weer drie mooie inheemse planten. Tot de volgende
maand.
Jur
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Steengoed

Bellis perennis

Het afgelopen jaar heeft ook de tweede vijver een facelift ondergaan.
De bovenste laag betonnen bielzen zijn verwijderd en daarvoor in
de plaats is een natuurstenen plaat op en rondom op de bestaande
betonnen bielzen geplaatst. Vanaf het terras is het wateroppervlak
nu beter zichtbaar. Ook omdat in het najaar de 2 grote Hosta’s ‘Sum
and Substance’ verbannen zijn naar een plek verderop in de tuin. Die
plek bij de vijver moest natuurlijk weer gevuld worden met planten die niet het zicht belemmeren en volle zon kunnen verdragen.
Na de winter hebben we ons bij kwekerij Fahner laten adviseren
en met een auto vol Alliums senescens (was goed te ruiken) zijn we
huiswaarts gegaan. Op dit moment zijn ze goed aan de groei. In juni
- juli verwacht ik een mooi bed met rozerode bloemen te zien. Om
toch in het vroege voorjaar tegen iets bloeiends aan te kijken zijn
witte madeliefjes tussen de pollen Alliums geplant. Bellis perennis
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uit de composietenfamilie (Asteraceae) wordt 15 cm hoog en heeft
mooie grote gevulde bloemhoofdjes met een klein geel hart. Bellis is
afgeleid uit het Latijn en betekent mooi, perennis betekent overblijvend. Door de uitgebloeide bloemen steeds te verwijderen wordt de
bloeiperiode verlengd.
Voor de rotstuin is 6 jaar geleden Allium senescens ssp. montanum
aangeschaft. Na 2 jaar ging ze snel bergafwaarts. Het grootste deel
kwijnde weg. De rest is uit de rotstuin gehaald en in een speciekuip
geplant waarin een perzikboompje staat. De grond in deze kuip is
redelijk vochtig en hierin
is het restant
van de Allium,
dat wil zeggen
2 pieterpeuterige deeltjes,
goed gaan
groeien. Op
dit moment
staat ze al
weer 2 jaar
in een nieuw
deel van de
rotstuin en
hebben het nu
goed naar hun
zin.
Trudy

AdRem Jaargang 36 (no 5) mei 2016

77

Met een boekje in een hoekje

De schrijver van dit boekwerkje was in de jaren voor en na de datum
van uitgave redacteur van Succulenta. Dit werk dateert uit 1952, dus
meer dan een halve eeuw oud. Voor de meesten van ons is het echter
een zeer bruikbaar boekje met de nodige informatie.
De openingszin van het boekje sprak mij zeer aan: “De vreugden van
het kweken en van het verzamelen zijn vele”. Misschien een open
deur maar voor de meesten van ons wel degelijk van toepassing.
In het eerste hoofdstuk wordt met een aantal tekeningen een aantal
voorwaarden op een rij gezet die aangeven wanneer een plant cactus
genoemd mag worden. Hij gaat dan even in op de areolen en stelt
dan dat het verschil tussen een cactus en een vetplant het bezit van
areolen is. Er worden dan enkel grote geslachten van vetplanten
genoemd.
In het tweede hoofdstuk gaat de schrijver dan in op de groeiplaatsen
van de cactussen en vetplanten. Hierbij een aantal zwart-wit
foto’s van diverse standplaatsen.
In het hoofdstuk over het nut van de cactussen noemt hij de
luizenkweek voor verfstoffen en de duivelswortel met zijn
hallucinerende werking.
Bij de naamgeving stelt hij dat het niet beslist noodzakelijk is
om de namen te kennen, maar dat het wel erg handig is om
ze te kennen. Er worden in dit hoofdstuk een groot aantal
Nederlandse namen van planten of geslachten gegeven met
daaraan de wetenschappelijke naam hiervan.
De cultuur van de planten is als volgend onderwerp aan de
beurt. Als eerste onderwerp komt de potgrond aan de beurt.
Vervolgd wordt met potten en verpotten. Hier worden een aantal
vuistregels gegeven. Licht en lucht is het volgende te behandelen
onderwerp. Daarna water geven.
Het volgende hoofdstuk gaat over planten in huis. Er worden een
aantal goede tips gegeven om de planten optimaal te kunnen houden. Gevolgd door een lijst met planten die redelijk makkelijk binnenshuis gehouden kunnen worden.
Succulenten in de tuin is natuurlijk zeer klimaat afhankelijk. Tips om
ze bij ons redelijk te kunnen houden volgen. Onvermijdelijk daarbij
is het houden van cactussen in een kas.
Nog even worden kweken, enten, ziektes en een verzorgingskalender
gegeven. Dit is nog steeds een voor ons zeer bruikbaar onderwerp.
Als laatste wordt een lijst gegeven van soorten die aanbeveling verdienen. Zeker in die tijd aavan toepassing, maar tegenwoordig niet
zo relevant meer.
H.V.
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Onder ons gezegd
Verslag van de bijeenkomst op donderdag 14 april.
Het plantje voor de puzzel is voor Gerda. De voorzitter heet iedereen welkom, in het byzonder Jan en Ans Lubbers. Piet Hoogers is er
gelukkig weer, het gaat goed met zijn nieuwe heup.
Jan Lubbers gaat voor het eerst zijn lezing over Corsica digitaal houden. Corsica is 200 bij 100 km groot en telt 200.000 inwoners. Het
is een trots volk. Jan en Ans zijn het hele eiland, dat nu bij Frankrijk
hoort, rondgereden. Corsica bestaat voor 90 procent uit graniet in
byzondere vormen. We zien ook het geboortehuis (meerdere) van
Napoleon in Corte. Het was in mei en er stonden veel rotsplanten in
bloei. Een prachtige lezing.
Johan van Dijk en Bennie Woerts hebben weer voor bims gezorgd,
de zakken liggen bij de fam Woerts. We praten nog even over het
lenteweekend, er is voldoende hulp en we hopen op mooi weer.
In juni en juli hebben we weer onze tuinavonden, in juni bij Diddy
en Rob en in juli bij Trudy en Ben.
									
Annie
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Agenda
Uitnodiging voor de tuinavond op donderdag 9 juni bij de fam
Hoogstraten, Rozenkamp 8 Eibergen. .
.
We kunnen terecht vanaf 7 uur
Op 12 mei is er een plantbespreking en een reisverslag van Diddy
over haar reis naar Engeland..
Met vriendelijke groeten,
				Het bestuur.

Neem op de komende avond allemaal een plant mee waar je wat
van wilt weten.
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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 Jordanië en Israël.

30 April/1 Mei Lenteweekend.
12 Mei

Diddy Hoogstraten Tuinreis.

28 Mei

Cactusreisje.

9 Juni

Tuinbezoek Diddy en Rob Hoogstraten.

14 Juli

Tuinbezoek Trudy en Ben Welman.

Augustus

Vakantie.

September

Gert Ubink lezing.

13 Oktober

Lezing Trudy.

10 November

Ruilavond.

8 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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