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Tweeënveertigste Jaargang N° 8

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 19 april 2018
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond staat op het programma een lezing van ons lid:

Wim Alsemgeest
Wim gaat ons verrassen met een lezing over zijn reizen door het
zuiden van:

Mexico
Het zal een mix zijn van waarnemingen tijdens 2 fieldtrips in
2013 en 2014.
Het lijkt een echte cactusavond te worden. Immers Mexico is
natuurlijk het cactusland bij uitstek. Maar ik denk dat bij Wim de
Agaven-liefhebbers ook wel voldoende aan hun trekken zullen
komen.
Ik ga er vanuit dat dit en de ons bekende wijze van presenteren
van Wim voldoende reden is om uw nieuwsgierigheid op te
wekken en u aanzet de bijeenkomst bij te wonen. Natuurlijk
hebben we in de pauze weer een verloting van 1 e klas planten.

Wij zien ook U graag op 19 april a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
********
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 15 maart 2018 in zalencentrum “de Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Opening door onze voorzitter om 20.00 uur voor een opkomst van 19
personen. Joost heet een ieder hartelijk welkom op deze bijeenkomst en
in het bijzonder ons lid en spreker Peter Knippels die is vergezeld van
zijn vrouw. Afwezig met kennisgeving Dorota Bresser. Leo van Erkel,
Joop Blijleven en Hans en Bep v/d Made.
Notulen van de vorige bijeenkomst hierop zijn geen op of aanmerkingen
zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Ingekomen
stukken
via
de
mail
Novicactum
van
de
afd
Nijmegen,Zaanstreek-Waterland.en de Nieuwsflits van Groei & bloei afdeling
Gouda & Omstreken van 17 maart 2018. Zoals gebruikelijk ligt ook Grusonia
ter inzage.
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Kasje kijken is deze keer bij Rob v/d Pols in Bunnik. Nadere gegevens volgen
in Cactusgoud. Het is op donderdag 14 juni 2018. Vanaf 15.00 uur zijn we
welkom bij Rob. Misschien kunnen we afspraken maken over wie met wie
kan meerijden. Het is gewenst om tijdig aan te geven wie er bij kasje kijken
present zal zijn.
De secretaris zal bij de heer Jan Edelman de afspraken
ochtend op 7 april a.s. checken.

over

de open

Algemene ledenvergadering Succulenta. Rob van der Pols, die samen met
Ada Schoonderwoerd die vergadering zal bezoeken zal daar onze
vertegenwoordiger zijn.. De geloofsbrief wordt overhandigd.
Dan geeft Joost het woord en beeld aan Peter Knippels die ons op zijn
bollenreis ons mee zal nemen naar een aantal landen om de bloemen te
bewonderen van de bollen die hij fotografeerde in veel landen. Bijvoorbeeld in
de Verenigde Staten van Amerika. Canada. Turkije. Spanje en Oostenrijk. Om
te eindigen in ons eigen Nederland. Dit alles onder de titel:

“Langs bloembollen hot spots all over the world”.

Ornithogalum sintesii
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Peter begon met zijn trip in Oost-Afrika waar hij ons wat mooi bloeiende
bloembollen liet zien. Vervolgens in Spanje waar we een kaart zien in de
omgeving van Barcelona maar ook in de omgeving van Andorra. Ik weet niet
of hij nog in Lourdes is geweest maar ik zag toevallig die plaats op de kaart.
Ikzelf ben er een keer geweest. Ik vind eigenlijk dat je zoiets een keer gezien
moet hebben. Het is veel pracht en praal Dat heeft allemaal te maken met de
verschijning van Maria op die plek. En dat trekt heel veel mensen uit alle delen
van de wereld. Dat is daar ook duidelijk te zien aan de vele souvenir winkels.
De commercie in Lourdesvaart er wel bij.
Ik kan wel zeggen dat er in die buurt wel mooie planten groeiden, maar daar
mij verder niet zo in heb verdiept. De plantenwereld is immers zo ontzettend
groot.

Lilium pyrenaicum
Het spijt mij wel, maar ik heb niet alle plantennamen genoteerd. Zal er in mijn
verhaal toch wel een aantal noemen. Ik bezit namelijk een schat aan
plantenboeken maar niet van die landen waar Peter is geweest. Bijvoorbeeld
Amerika met zijn Yosemite National Park.
Ik heb een aantal foto’s van de bloembollen-website van Peter Knippels
gehaald ter illustratie van mijn verslag van onze bijeenkomst.. Ze staan niet
allen in de volgorde van de lezing.
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We zien hoe de bloeiende bolletjes vaak verstopt zijn onder struiken zodat je
ze bijna niet ziet. Peter wijst dan: kijk daar links achter die struik daar staat er
een. Je moet goed zoeken en een bepaalde soort te vinden. We zien diverse
soorten van de gladiool. De bloem die we hier ook kennen van de vierdaagse
in Nijmegen waar bossen gladiolen aan de wandelaars worden uitgedeeld als
ze hun tocht hebben volbracht

Asphodelus albus
Ook zien we de bekende Aronskelk die over
de hele wereld groeit en bloeit. heb er jaren
zelf ook een in de tuin gehad. Eerst komt het
blad daarna een stengel die zich uit vouwt
als een soort trechter. Dan de bloei en
daarna de zaad bessen in een mooie oranje
kleur die in grote getale rond de stengel staan.

Ledebouria cooperi

.
We zijn aangeland in Canada met zijn Wells Grey Provincial Park waar we
weer een schat aan mooi bloeiende bollensoorten zien. Soorten die we nu als
gekweekte producten ook wel in de tuinwinkels kunnen kopen. Ook zien we
veel soorten orchissen, die ook over de wereld zijn verspreid.
Ik heb het niet gevraagd aan Peter maar, is hij ook al geweest in één van de
mooiste natuurgebieden van Frankrijk, de Cévennes. van Frankrijk waar je in
dit gebied uit moet kijken niet op de vele orchidee soorten te trappen. En waar
ook veel bolgewassen groeien en bloeien. Ja, je hoeft echt niet zo ver te gaan
om deze te bewonderen. Het begint bij Florac in Frankrijk en is via de
vroegere tolweg A75 (nu vrij alleen de nieuwe brug moet je 7 euro tol betalen)
te bereiken. (dit even tussendoor, zegt de secretaris.)
Dan hoor ik dat Joost een Pauze aankondigt met natuurlijk weer de mooiste
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planten van onze Hoofdsponsor Edelcactus uit Amstelveen.

Arum italicum Foto van website Tuinflora
Na de pauze en de verloting gaat Peter Knippels verder met het 2e gedeelte
van zijn lezing. Die begint met een reisje op het mooie eiland Cyprus. Ik zou
het ook niet weten maar ben er zelf ook 3 weken geweest. Cyprus het eiland
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van Aphrodite.
Op Cyprus bloeien een schat van inheemse planten en bloemen maar ook
groeien er bijzondere bomen. Daarnaast heel veel orchissoorten o.a. Orchis
palistrus, diverse iris-soorten, Anemone coronana, Anemone mavromata en
Cyclamen persicum..

Anemone coronaria
Ik beloof om al de boeken die ik bezit over de eilanden die hier genoemd zijn
bij de volgende lezing mee te brengen zodat iedereen er een kijkje in kan
nemen, alleen maar in kijken dus niet mee nemen (zegt Jan).
(Red, de volgende alinea lijkt van een reisorganisatie afkomstig, maar
kreeg de redactie toch echt van onze secretaris aangeleverd)
Cyprus is een prachtig eiland met een enorme geschiedenis. Het heet niet
voor niets het eiland van Aphrodite. Mythe & geschiedenis, er zijn heel veel
monumenten en bezienswaardigheden maar ook veel opgravingen uit de
oudheden, het eiland is daardoor niet voor niets genoemd als mythe en de
plantenwereld is bijzonder door zijn ligging zijn veel planten inheems die
alleen hier op het eiland groeien en bloeien, ook is er een heel oud bos met
bijzondere boomsoorten. Er zijn heel veel bezienswaardigheden uit de
Romeinse tijd amfitheaters dat ten al voor 3500 toeschouwers kon bevatten.
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De reis die ik toen hen gemaakt was geheel verzorgd met toeristische
bezichtigingen zodoende kwam je veel van het eiland te weten, door de toch
vrij hoge gebergte blijft de kant van de regen waar van tijd voldoende water

valt en zodoende is door de hete zomers het eiland vrij groen daar er zelfs
een stromende rivier op het eiland aanwezig is, er is ook een ceder vallei met
50.000 enorme hoge eeuwenoude ceders dicht bij elkaar zodat het als een
paraplu in elkaar steekt als je er onderdoor loopt. De plantenwereld is hier
dan ook groot door het vocht wat op het eiland in voldoende mate aanwezig
is.
Het laatste gedeelte van de lezing gaat over het eiland Kreta een prachtig
eiland dat ikzelf in op 5 september 2002 3 weken bezocht voor een vakantie.
Je moet het eiland zien dat in 2 delen is gesplitst door hoge bergen en
ongeveer in het midden een enorme hoogvlakte, Lassithi hoog plateau.
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Een plek waar de typische Griekse windmolentjes staan die het water uit de
onderste lagen oppompen zodat deze vlakte enorm vruchtbaar is en er veel
vruchtbomen staan en groenten worden geteeld.
Tussen het gebergte loopt een indrukwekkende kloof van wel 16 km lengte. de
Samaria kloof waar je maar bepaalde tijden van het jaar doorheen kunt
wandelen, daar de rest van de tijd de kloof onder water staat. Dan kan je het
beter niet wagen om er doorheen te gaan.

Gladiolus italicus
Kreta is net als Cyprus overgoten met opgravingen van oudheden. De planten
wereld is ook hier veel inheemse planten die nergens anders voorkomen.
Enorm veel orchideeën waarvoor ik dan ook een mooi boek heb aangeschaft.
Bloemen van Kreta die Peter ons liet zien staan daar allemaal in. Een prachtig
boek met goede beschrijvingen.
Kreta heeft een zeer gevarieerde Flora met meer dan 1700 species, we zien
ook de Draculus Vulgaris met gelobde schutbladeren en de enorme plant tot 1
meter hoge bloeiwijze. Maar de geur die deze plant verspreidt, lijkt wel iets
wat ligt te verrotten. Een lucht die vliegen aantrekt die voor de bestuiving
zorgen. Ook de Gladiolus Italicus wordt gespot. Soms een heel veld onder de
olijfbomen verder zie je narcissen en cyclamen witte en ook roze maar ook
anemonen. Veel orchissen waaronder een mooi rood bloeiende orchis
tridentata. Ja er zijn er zo veel, ik kan wel zeggen tientallen de een nog
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mooier dan de ander.

Katharo, Anemone coronaria
Zo kwamen weer rond 22.00 uur aan deze avond met een mooie lezing van
Peter Knippels Joost bedankte Peter voor het geen wat hij ons deze avond
heeft laten zien applaus volgt. Joost wenst een ieder wel thuis en tot ziens bij
de volgende lezing van Wim Alsemgeest die weer voor een volle bak zal
zorgen, we kijken uit naar onze bijeen komst op 19 april 2018. Verder merk ik
nog op dat op 7 april u weer welkom bij Edelcactus en de andere kwekers
kom gerust nou eens een keertje kijken allemaal !!!!!!! ik zie u daar graag voor
een bak koffie die is geheel gratis in de
kantine te krijgen verder de planten die
u eventueel mocht kopen daar betaald
u een gereduceerde prijs voor zegt Jan
Schouten organisator samen met Jan
Edelman
van
Edelcactus
onze
Hoofdsponsor kom nou ook eens kijken
naar de keur aan planten de moderne
kwekerijen van cactus en vetplanten.
Jan Schouten secretaris

*****
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KOPIJ
Kopij is natuurlijk altijd welkom maar uw redacteur ontvangt weinig vanuit de
afdeling. Ik heb daarom nog maar eens op de bekende website Avages.nl
gekeken en vond een serie over agaves. Ons lid Wim A. zal het niet erg
vinden wanneer dit nog eens onder de aandacht wordt gebracht na 17 jaar.
Er zullen ongetwijfeld leden zijn die er nog geen kennis van hebben genomen.
In verband met de beschikbare ruimte in Cactusgoud is het slechts een deel
van deel 1
**********

Dit artikel is verschenen in succulenta april 2002
ERVARINGEN MET AGAVEN IN CULTUUR DEEL 1
Eerder verschenen in Succulenta jaargang 81 (2) 2002
Sinds zo'n 5 jaar ben ik mij meer met Agave-planten bezig gaan
houden. Agaven heb ik altijd prachtig gevonden. Schitterend is de
mooie symmetrie die de planten tonen. Behalve in de natuur zijn er ook
vele
prachtige
planten
te
bewonderen in botanische tuinen,
Daar krijgen zij de ruimte die ze
nodig hebben en kunnen zij
uitgeplant in de volle grond uitgroeien
tot prachtige exemplaren.
Een kijkje in de verzameling van Jos
Roosbroeck
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Toch zijn er ook enkele plantenliefhebbers die kans zien om een fraaie
verzameling aan te leggen. De verzameling van Jos Roosbroeck in België
spant daarbij wel de kroon! Hoewel ik niet van plan was ook zo'n grote
verzameling aan te gaan leggen, is het toch wel mogelijk een aardige serie bij
elkaar te verzamelen, zeker als je regelmatig in het Belgische vertoeft.
Ik probeer mij zo veel mogelijk te beperken tot de echt klein blijvende soorten,
echter ik heb nu toch kans gezien een fraaie Agave mitis var. albidior tot een
potmaat van 50 cm te laten uitgroeien. Ik hoop dat dit de enige blijft, want 40
cm is eigenlijk wel het maximaal hanteerbare. Het voordeel van agave-planten
in potten gekweekt is dat zij zomers gewoon het terras op kunnen. Dat men in
de winter een groot opbergprobleem krijgt wordt pas opgemerkt als de winter
zich daadwerkelijk aandient.
Regelmatig leest men verhalen dat Agaven winterhard zijn, vaak bewezen met
fraaie foto's van de planten onder de sneeuw. Ik ben er inmiddels achter dat
dit er maar erg weinig zijn. Het vervelende hierbij is dat als de planten zo'n
eerste nachtvorstje voor hun kiezen hebben gekregen, het er op lijkt dat de
planten in eerste instantie
geen
schade
hebben
geleden.
Echter een paar weken
later worden de eerste
bladeren zwart, als je dan
de planten niet razendsnel
naar binnen haalt. en de
rottende bladen eraf trekt,
gaat
dit
proces
van
zwartwordende
bladen
verder tot er niets meer
van de plant overblijft.

Agave parryi met opgevouwen eindstekels uit
de verzameling van Aad Vijverberg
Ook is mij opgevallen dat bij overvloedige regenval in het najaar (en dat najaar
begint soms al in september!) sommige planten al direct beginnen te rotten.
Dit ontdek je echter pas als je de planten uit de pot haalt.
Zo besloot ik in september, toen het overvloedig had geregend, de stekken
van A. macroacantha maar van de plant af te trekken. Ik ontdekte, toen ik de
plant uit de pot haalde, dat sommige uitlopers al aan het rotten waren. Die
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uitlopers, die zich onder de grond in het rond werken, drukten zichzelf als het
ware dood!
Belangrijk is dan de planten zo snel mogelijk volledig te laten op drogen b.v.
op de C.V. om het rottingsproces te laten stoppen. Vele planten heb ik zo
verloren (de beste leermeester), overigens houden enkele soorten het ook als
de temperatuur ver onder nul daalt wel een paar jaar vol, zoals ik heb ervaren
met een A. utahensis die zelfs min 20 graden overleefde. De planten krijgen
echter zo'n klap dat ze met die korte zomers bij ons geen kans zien zich te
herstellen, laat staan dat zij groter worden.
Het wordt echter nog erger want ook vele agavesoorten overleven een
vorstvrij gehouden kas niet eens. Hier zit echter wel een verschil in of de
planten vrij zijn uitgeplant of in potten staan. Ik heb onder het tablet een hele
rij agaven uitgeplant in de volle grond en hoewel zij daar een stuk donkerder
staan doen zij het daar buitengewoon goed.
De planten die in potten staan hebben het veel moeilijker. Dit komt vooral
doordat de potkluit uitdroogt Geef je echter in de koude kas water dan rotten
de planten weg.
Een gulden middenweg is moeilijk te vinden. In de volle grond is dat probleem
nagenoeg niet aanwezig waardoor de planten volgens mij ook veel sterker
zijn. Mijn mooiste potplanten overwinter ik daarom maar in huis, sommige
staan zelfs boven op de centrale verwarming. Deze laatste groep geef ik ook
in de winter regelmatig water en zij doen het dan ook het beste, maar men kan
moeilijk de hele verzameling op de C.V. zetten!
Een gedeelte van de verzameling stal ik daarom in een koele bijkeuken en
krijgt daar geen water. Ieder jaar verlies ik daar wat planten van.
Vele soorten groeien zo hard dat zij ieder jaar een grotere pot nodig hebben.
Bij het verpotten merk je dat van vele soorten de wortels volledig zijn
afgestorven. Zij moeten dan een geheel nieuw wortelstelsel aanleggen. Dit
gebeurt vooral bij de planten die ik koud overwinter en dus in de winter geen
water
geef.
Ik krijg de indruk dat agaven in de winter een deel van hun wortels afstoten.
Ditzelfde zie je ook in de rustperiode bij Hawortia's. Ik ben er echter nog niet
geheel achter hoe dit proces nu bij de agaven verloopt. U mag dus rustig uw
commentaar geven! …………………………… (wordt vervolgd ??)

******
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