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Wat er weer allemaal aan de hand was

Hoe verschillend gaan mensen met hun planten om.Afgelopen reisje
vol verbazing naar een enorme kas gekeken in IJsselmuiden met een
bijzonder groot aantal planten. De liefhebber die ons die dag ontving
was zo gehecht aan zijn planten dat er niet verkocht werd. Wanneer je een verzameling grusoni’s hebt van een aantal m2 dan neem
je aan dat er wel een te verkopen zou zijn. Niets is minder waar, er
veranderde er geen een van eigenaar. Hetzelfde gold voor een groot
veld met strombocactussen. Hier zou ik nog een behoorlijk aantal
soorten aan toe kunen voegen. De over het algemeen oude planten
stonden er geweldig goed bij en waren een lust voor het oog.
Omdat er een groot aantal tuinliefhebbers in onze vereniging zitten
werd ook een tuincemtrum(pje) bezocht. Hier konden planten gevonden worden die je bij de (te) grote tuincentra tevergeefs gezocht
moeten worden. Hier kon wel gekocht worden en de kooplust werd
danig bot gevierd. Adres drie was Geert Borgonje en zijn rotstuin.
Geweldig mooi wat hij daar op een toch wel beperkte ruimte gecreerd had. Pluspunt hier was natuurlijk het kasje met succulente
planten. Over het algemeen oude exemplaren die zo af en toe de
hebberigheid aanwakkerden. Maar waar de beheersing uiteindelijk
toch zegevierde. Evenals de vorige keer weer naar “De Poppe” een
enorme eetgelegenheid waar het zalmpje mij enorm veel eetgenoegens verschafte.
De zondag er na naar Oss om nog wat puntjes op de i te zetten voor
Succulenta. Ik heb nu al weer een aantal mogelijkheden van Indesign
ontdekt die het werken er mee alleen maar vergemakkelijken.
Het is onvoorstelbaar hoeveel dit programma heeft en wanneer ik
dan de dikke boeken zie die bijna alle mogelijkheden behandelen,
dan mag ik nog wel even.
Mijn zaaiavontuur lijkt een enorm succes te worden; alleen waar ga
ik al die planten neer zetten?
H.V.
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Plant van de maand

Ipomoea welwitschii

Het geslacht Ipomoea is in het Nederlands haagwinde. Als kind kende ik de
plant onder de naam ‘pispotje’, een naam
die je in de diverse dialecten in ons land
nog steeds tegen komt. Snuffelend op
het internet lees je dan dat er binnen dit
geslacht een 300 tot 500 soorten moeten
bestaan.
Het hier behandelde exemplaar heeft als
tweede naam ‘welwitschii’. Nu kennen de
meesten van ons een geslacht dat Welwitschia heet en dat op een zeer specifieke plaats in Namibië voor komt.
De plant is genoemd naar Friedrich Martin Josef Welwitsch, een
Oostenrijkse botanist en ontdekkingsreiziger. Hij leefde van 1806 tot
1872. Hij wordt genoemd als de ontdekker van de welwitschia.
Wanneer je natuuropnames van de plant ziet, dan zul je waarschijnlijk tevergeefs naar de mooie knol, die hier op de foto te zien is,
moeten zoeken. In de natuur groeit deze knol ondergronds en kan
behoorlijke afmetingen bereiken.
De plant is in 1893 beschreven en behoort tot de familie der Convolvulaceae. De plant wordt in grote gebieden van Afrika gevonden. Als
hoogte waar de plant voorkomt, wordt van 350 - 1650 m opgegeven.
En het biotoop waar de plant gevonden kan worden varieert ook
nogal. Zo kan de plant in boschtig gebied, de savanne, grasland en
op een zandige bodem gevonden worden.
De knol produceert ieder jaar weer uitlopers. De trompetvormige
bloemen zijn met hun donkere hart zeer
decoratief te noemen. De knol die om
vochtigheidsredenen bij ons vaak bovengronds gepot wordt is zeer decoratief
en moet eetbaar zijn. De uitlopers kunnen tot 50 cm lang worden.
Zet de plant zo warm mogelijk in de
volle zon en zorg voor een goed doorlatend grondmengsel.
De plant is niet winterhard en moet dus
in de winter beschermd worden.
Een mooie plant waar veel plezier aan te
beleven valt.
H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Chili
Dag 9: Chañaral - Taltal 4-10
De tocht begint in dichte mist. Deze mist
zorgt er voor dat in deze droge streken
plantengroei mogelijk is. Eenzelfde
principe hebben we bij onze vorige reis
in Namibie ervaren. Door deze dichte
mist misten we de afslag naar Esmeralda.
We rijden dan maar weer naar de 5 waar
we de afslag naar Cifuncho nemen.
Ondertussen trekt de mist op en genieten
we van de kleurrijke bergen. Aangezien
hier erg veel mineralen te vinden zijn
duiden de kleuren in de bergen op de
metalen die zich hierin te vinden zijn. Bij
Cifuncho aangekomen hebben we een
heerlijke lunchstop gemaakt. Joke scharrelde langs het strand tussen de grijze
meeuwen en ik moest natuurlijk op zoek
naar planten. Joke had meer succes dan
ik; geen cactus te bekennen. Hierna maken we nog een aantal stops. Wanneer we
ergens afslaan zien we een heuvel die wel
heel erg vol met copiapoa’s staat. Wanneer je dan naar de volgende plant zoekt
ontdek je ineens dat je wel erg ver bij de
auto weg bent. Nu had ik de vorige dag
vergeten het licht uit te zetten en moest
er gedrukt worden om de auto weer aan
de gang te krijgen. De auto had geen verklikker dat je het licht aan liet staan. Zo
ver bij de auto als ik nu stond zag ik dat
de verlichting nog brandde. Ik ben toen
wel heel erg snel naar de auto gelopen,
want nog een keer drukken wordt wel
erg veel. Bij de auto aangekomen bleek
dat het vals alarm was want het vermeende aanstaan van het licht bleek het
zonlicht te zijn dat voor dit misverstand
zorgde. Naast dit geluk was er nog een
gelukje. Aan de overkant van de straat
stond een behoorlijk grote eriosyce. Die
86
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was natuurlijk de plant die hoog op mijn
verlanglijst stond. En daar stond hij dan
en moest Joke hem voor mij vinden. Iets
wat wel vaker zou gebeuren deze reis.
Na nog een paar stops kwamen we bij
bij een militair terrein en hier werden de
verwachtingen overtroffen. We vonden
geweldig mooie en grote copiapoa’s. Niet
alleen de cactussen, maar ook diverse,
ons onbekende planten stonden hier
volop in bloei. Een stuk verder weer
schitterende copiapoa’s gevonden waarbij
slechts er weer een prachtig exemplaar
van eriosyce gevonden werd. De verlanglijst was nu wel aardig op peil. Rond 2
uur waren we al in Taltal en om drie uur
hadden we eindelijk ons hotel gevonden.
Het hotel bleek zich eigenlijk 2 straten
achter het hotel te bevinden waar we in
2011 een kamer hadden.Via de schone
was vonden we onze kamer die zich op
de eerste verdieping bevond. Eerst naar
de pier geweest en daarna hebben we
het dorp verkend, wat boodschappen
gedaan en een computerzaak gevonden.
De computerzaak was echt nodig want
ik kon niet meer internetten. Als we alles
bij het hotel afgeleverd hebben, gaat Joke
naar het water en ben ik met de computer naar de winkel gegaan. Gelukkig viel
de prijs heel erg mee. Voor slechts € 6,00
omgerekend was ik weer een gelukkig
mens.We eten bij het restaurant schuin
aan de overkant. Dit was nu niet direct
een succes en we besluiten dan ook om
de volgende avond ergens anders te gaan
eten. Nog even naar de pier en dan op
de kamer het reisverslag bijwerken en de
foto’s op de harde schijf zetten.
Op tijd slapen, want het was een enerverende dag.
H.V.
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Puzzel
1

2

13

3

4

14

20

24

25

29

30

35

46

51

27
32
38
43

39

54
58

60
64
68

72

75
80

Horizontaal

1 lidwoord, 3 lichaamsdeel, 7 plaats
in Denemarken, 13 bakgereedschap,
15 oevergewas, 17 geur, 18 kleine
ruimte, 19 stremsel, 20 bouwland, 22
soort verlichting, 23 voegwoord, 24
bouwland, 26 halm, 28 bijwoord, 29
volkerenorganisatie, 30 bijwoord, 32
verbrandingsrest, 34 plaats in Chili, 37
eenhoevig zoogdier, 39 via, 41 bijbels
figuur, 42 bron, 43 gewoonte, 45 vertragingsmiddel, 46 voorouder, 48 dessert,
49 heilige, 51 voorzetsel, 52 insect, 53
eerste vrouw, 54 water in Brabant, 56
draaien, 58 draaipunt van de aarde,

69
73

76

79

50

55

59

67

71

40

44

63
66

12

33

49

53

62

11

28

48

57

70

10

22

26

47

52

65
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21

37

56

9

17

42

45

8

31

36

41

74

7
16

19

23

61

6

15

18

34

5

77

78

81

Verticaal

1 leraar, 2 korte tijd, 3 voegvoegwoord,
4 insect, 5 jongensnaam, 6 Frans lidwoord, 8 donkere kamer, 9 en dergelijke, 10 troefkaart, 11 plaats in Egypte,
12 bijwoord, 14 lengtemaat, 16 voorzetsel, 19 maanstand, 21 Indisch gerecht,
24 tegen, 25 besturen, 27 rondhout,
29 vuurtong, 31 gering, 33 landbouwwerktuig, 35 plaats in Duitsland, 36
jaarboeken, 38 hoeveelheid, 40 kunstwerk, 42 persoonlijk voornaamwoord,
44 bijwoord, 45 papiermaat, 47 gevuld,
48 vlag, 50 eiland bij Australië, 52
voorzetsel, 55 gravin van Holland, 56
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61 plaats in Frankrijk, 63 bouwland,
64 lichaamsdeel, 65 mannetjesbij,
66 agent, 69 vogel, 70 gezet, 71 soort
muziek,72 schattig, 74 muzieknoot, 75
draaggedeelte, 77 omhulsel, 79 plaats
in Frankrijk, 80 ik, 81 handeling

gammele boot, 57 plaats in Groningen,
59 plaats in Duitsland, 60 woonboot,
62 groet, 63 voegwoord, 66 mager, 67
Europese kolen- en staalgemeenschap,
68 landbouwwerktuig, 70 spoedig, 71
schrijfgerei, 73 glucose tolerantie test,
75 bevel, 76 en omstreken, 78 groente

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 van ons eigen flora.
Als eerste het waterlepeltje (Ludwiga
palustrus) uit de van de teunisbloemigen
( Onagraceae). Deze vasteplant staat op
de Rode lijst als zeer sterk afnemend in
Nederland. Het plantje heeft zich over
bijna de hele wereld verspreid omdat het
overal als vijver en aquariumplant wordt
gebruikt. Het plantje wordt tot 20 cm
hoog en heeft in juli en augustus zijn 2
cm grote groene bloemen zonder kelkbladeren. De plant komt voor op matig
voedselrijke in de omgeving van beken,
sloten en plassen in het water. Ludwiga
is afkomstig van Chr. G Ludwig een
botanicus uit Leipzig (1709-1773) en bekend om zijn reizen naar Noord-Afrika.
Hij werd in 1740 hoogleraar in leipzig.
Palustrus betekent moerasbewoner.
Het tweede plantje is de onderaardse
klaver (Trifolium subterraneum) uit
de familie van de vlinderbloemigen
(Leguminosae). Weer een
soort van de rode lijst in
Nederland. Ook dit plantje
is zeer zeldzaam en sterk
afnemend. Dit plantje is
1 jarig. De naam ondergrondse komt omdat het
plantje de zaden onder
de grond ontwikkelt in
tegenstelling tot de andere
klaversoorten. Het plantje
komt van oorsprong uit het
Middellandse Zeegebied.
Hij bloeit in april tot in juni
met roze gestreepte witte
3 cm grote bloemen. Na
de bloei buigen de bloem92
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stengels zich naar de grond en dringen tot wel 1,5 cm in de grond.
De plant komt voor op droge matig voedselrijke, zanderige grond op
dijkhellingen en in grasland in de kuststroken. Trifolium betekent
drieblad en subterraneum betekent ondergronds.
De derde is het
gelobde maanvaren (Botrychium lunaria)
uit de addertongfamilie
(Ophioglossaceae)
Deze varen is in
Nederland vrij
zeldzaam. Hij
komt op twee
verschillende
biotopen voor .
In het hooggebergte op kalkgraslanden en
in het laagland
op droge schrale
zandgrond. De
plant heeft een
opvallend blad
bestaande uit
een onvruchtbaar gedeelte
en een sporenaar. Het plantje
wordt 20 cm
hoog en is een
vaste plant.
Botrychium
zinspeelt op de
vorm van de
vruchtbare bladslip zoals door Dodoens is beschreven en lunaria
betekent half maanvormig.
Tot de volgende maand.
Jur
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Steengoed
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Genieten bij Andreas Wessner in Muggensturm
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Met een boekje in een hoekje

Het boek van deze maand staat al weer een flink aantal jaren in mijn
kast. Nu ben ik soms te zuinig op mijn boeken anders had dit exemplaar heel goed mee kunnen gaan op mijn reis door de zuidelijke
Verenigde staten. Het boek is n.l. zeer goed te gebruiken als veldgids.
We beginnen het boek met een opsomming van wat de schrijver
allemaal niet doet op het gebied van cactussen. Indrukwekkend.
Hierna krijgen we de afbeeldingen van een centimeter met zowel de
indeling in centimeters als in inches. Hiertegenover een kaart van
het gebied dat in het boek behandeld wordt Bij de inleiding krijgen
we een korte beschrijving van al die onderdelen die bij een cactus
aanwezig zijn.
We krijgen dan een sleutel met een aantal kenmerken van de soorten met een verwijzing naar het nummer van de
afbeelding in dit boek. Een globale indeling dus.
Vervolgens krijgen we weer een verdeelsleutel die nu
verwijst naar de afzonderlijke planten en de pagina
waar de plant gevonden kan worden. En of dit nog
niet genoeg is weer een indeling, maar dan die van de
geslachten en de soorten die hierin gevonden kunnen
worden. Ook nu weer een verwijzing naar de pagina
waar dit allemaal gevonden kan worden.
Het volgende deel van het boek is dan de afzonderlijke beschrijving van de planten in alfabetische
volgorde naar het geslacht. Eerst krijgen we de naam
van de plant zoals deze in de volksmond heet en
vervolgens daar onder de Latijnse naam. Er volgt een
gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke planten met een zw/w foto. Wanneer dit vermeld wordt staat er boven de
beschrijving ook nog het nummer van de kleurenafbeelding. Dit is
een apart gedeelte in het boek.
Ook wordt er bij de planten nog vermeld in welke staten de afzonderlijke planten nog gevonden kunnen worden.
Aan het eind van al dit fraais krijgen we een bibliografie van schrijvers die zich op het gebied van de cactussen verdienstelijk hebben
gemaakt. Hierna een lijst met namen van mensen waarnaar een
cactus genoemd is. Wat je weinig tegenkomt is een summiere behandeling van de wetgeving in de diverse staten met betrekking tot
de bescherming van planten. Na een beschrijving van de verzorging
van de planten, nog een opsomming van de betekenis (vertaling) van
de Latijnse namen van de planten. Een index van de planten en een
inhoudsopgave besluiten dit boek.
H.V.
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Onder ons gezegd
Verslag van de verenigingsavond op donderdag 3 mei. Deze avond
wordt bij de fam Welman in Neede gehouden. Dit omdat de tweede
donderdag op Hemelvaartsdag valt en omdat op 3 mei in Eibergen de voorbereidingen voor het lenteweekend in volle gang zijn.
Geert Borgonje houdt een lezing over schaduwminnende planten
in de tuin. Het zijn geweldige foto’s, meest gemaakt in tuinen in het
buitenland. Veel onbekende prachtige planten in volle bloei. Je wordt
er echt hebberig van. Dus ook schaduwminnende planten zijn er in
overvloed, maar niet iedereen heeft hier ruimte voor. Rob, Trudy
en Geert zelf hebben er verschillende in hun tuin. We hebben erg
genoten van al dit moois. Verder verliep de avond een beetje chaotisch, er moesten allerlei dingen geregeld worden voor het reisje
en lenteweekend. Bovendien waren er geen lootjes en wel planten,
dus hebben we de nummers van rummikub gebruikt. Wanner ik dit
verslag schrijf, staan we aan de vooravond van het lenteweekend.
Het belooft prachtig weer te worden, dus we rekenen op veel bezoekers. Ook voor het reisje hebben we ongeveer 15 deelnemers dus
een mooi aantal. Eerst het lenteweekend, dan gaan we een week op
vakantie naar Madeira en dan nog het reisje en de open dag bij Gert
Ubink, dus veel dingen om naar uit te kijken.

Annie

AdRem Jaargang 38 (no 6) juni 2018

97

Agenda

Uitnodiging voor de tuinavond op donderdag 12 juli 2018 bij de fam
Hoogers Kormelinkweg 3 Eibergen’ We kunnen terecht vanaf 7 uur.

Op 14 juni 2018 is de tuinavond bij:
• Kwekerij ‘Twenthe’
• Blijdensteinbleekweg 30
• Enschede.
Ook hier kunnen we vanaf 7 uur komen.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.
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Jaarprogramma 2017
11 Januari

Henk Viscaal lezing Chili 2017.

8 Februari

Jaarvergadering + Diddy Hoogstraten.

8 Maart

Lezing Ludwig Bercht.

12 April

Gastspreker.

3 Mei

Geert Bourgonje. (In Neede)

5/6 Mei

Lenteweekend.

26 Mei

Cactusreisje.

14 Juni

Tuinbezoek Jur Hardiek.

12 Juli

Tuinbezoek Piet Hoogers.

Augustus

Vakantie.

13 September

Gert Ubink lezing.

11 Oktober

Ruilavond.

8 November

Gastspreker.

13 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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