
10 | Evenementen zusterverenigingen 

Wilt u meer weten, kijk dan op de websites van onze zusterverenigingen; veel van hun 
activiteiten zijn ook voor liefhebbers van kuipplanten-in-bredere-zin interessant! 
 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden: www.nkvf.nl  
 

Nederlandse Pelargonium & Geranium Vereniging: https://npgv.nl 
 

Succulenta: https://succulenta.nl  

We hebben weer een nieuw artikel van de maand op de website 
gezet, “De komst van kuipplanten naar Nederland.” Het stamt uit de 
De Parel van juni 1992 en is een weergave van een lezing die Erik 
Zevenhuizen onder de titel ‘De Hollandse scheepvaart en 
plantenintrodukties’ hield op 29 februari van dat jaar in het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 
Een heel interessant artikel over het begin van onze hobby, dus ga 
gauw naar de website. 

QR - code Facebook 

Volg ons op 

12 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

13 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

11 | Links voor een interessant dagje uit in Nederland en over de grens.  

• Magische Tuinen in België. Alles over tuinen en voor uw tuin.  

• Botanische tuinen van Nederland de koepelorganisatie met info over alle 26 tuinen. 

• Tuinen in Duitsland de leukste tuinen vindt u in het Duitse grensgebied. 

• Tuinen in Nederland een verzameling uitstapjes, verzameld door tripadvisor. 

• Nederlandse Tuinen Stichting Komt op voor bedreigde tuinen en openbare parken. 

• Tropische-tuin Overzicht kwekerijen in Nederland die exotische planten aanbieden. 

9 | Activiteiten van de regio’s  

 
Zie voor algemene informatie de landelijke website (homepage) de kolom “komende 
activiteiten” en voor meer uitgebreide informatie ”de agenda” 
 
Alle leden van de Nederlandse Kuipplantenvereniging kunnen deelnemen aan de activiteiten 
van alle regio’s. Is uw interesse gewekt, neem dan gerust contact op met de secretaris van de 
betreffende regio: 
  

• Regio Noord (secretariaat) 

• Regio West (secretariaat | website | Nieuwsbrief eigen regio) 

• Regio Zuidoost (secretariaat) 

• Regio Zuidwest (secretariaat | website) met speciale aandacht voor  

TUINIDEE 2019 van 21 t/m 24 februari Brabanthallen te 's‑Hertogenbosch.  
Ook dit jaar staat Regio Zuidwest weer met een grote stand op TuinIdee.  
Zoals voorgaande jaren verkopen we ook nu weer een prachtig assortiment 
kuipplanten, zaden en meststoffen. Ook zijn er elke dag mensen aanwezig met veel 
kennis en ervaring over kuipplanten die al uw vragen hierover kunnen beantwoorden. 

• Regio Oost (secretariaat | website) 

1 | Van het bestuur  

7 | Artikel van de maand 

8 | Boekenrubriek  

5 | Tuinenreizen 

Tuinenreizen worden steeds populairder en 
verschillende regionale afdelingen van onze 
vereniging zijn al jaren geleden begonnen 
tuinenreizen te organiseren, zowel in binnen- als 
buitenland. Daarbij ligt natuurlijk wel de nadruk op 
tuinen met veel kuipplanten. 
Regio Zuidoost heeft dit jaar een reis gepland naar 
Wales en wel van 11 tot en met 16 juni. Regio 
Zuidwest gaat van 26 tot en met 30 juni naar Berlijn. 
Voor beide tuinenreizen kunt u zich nog opgeven, 
zie voor meer informatie de website. 
Regio West gaat op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 

Tuinieren in potten, door Modeste Herwig 
 
Zowel in een grote tuin, patio, terras, balkon of 
daktuin kun je planten in bakken en potten 
houden. Bovendien kun je ze (soms) 
gemakkelijk verslepen en op die manier je ‘tuin’ 
weer eens een ander aanzien geven. Herwig 
beschrijft een groot aantal mogelijkheden met 
traditionele terracotta potten, plantenbakken van 
steen, hout, staal, kunststof, riet, maar ook 
hanging baskets, oude dakgoten of gebruikte 
buizen. 
Daarnaast vind je ruim 250 plantbeschrijvingen 
en foto’s en praktische informatie over het 
beplanten van potten en de verzorging ervan. 
Prijs, € 22,50 
 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan interessante boeken over kuipplanten of 
onderwerpen die een nauwe relatie hebben met kuipplanten. Dat kunnen zowel pas 
verschenen boeken zijn als boeken die jaren geleden uitgegeven maar nog steeds 
verkrijgbaar zijn. Voor tips over interessante boeken houden wij ons aanbevolen. 

• Zoals reeds eerder gemeld wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 mei 

as. het officiële gedeelte wordt gehouden in  
’t Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27 in Kerkrade-West (Terwinselen), waar we om 
10.00 uur ontvangen worden. De ALV eindigt om 12.00 uur. Het dagprogramma wordt 
voortgezet in de Botanische Tuin, St Hubertuslaan 74, Kerkrade-West, waar we de 
lunch gebruiken en in groepen worden rondgeleid door de tuin. 
Het programma eindigt rond 14.30 uur. Daarna kunnen de leden bezoeken brengen aan 
interessante tuinen of kwekerijen. Daarbij kan gedacht worden aan:  
Kwekerij Roger Bastin, Nieuwenhuysstraat 29, 6336 XV Aalberg (Hulsberg, Nuth), met 
veel mediterrane heestertjes en vaste planten en 
Plantencentrum Velden, Vorstweg 60, 5941 NV Velden 

• Begin 2018 is besloten om De Parel onder te brengen bij een andere drukkerij, MEO. 

Bij de evaluatie in de bestuursvergadering van januari heeft het bestuur samen met de 
redactie geconstateerd dat de samenwerking met MEO, op enkele aanloopproblemen 
na, goed is verlopen.  

4 | Asimina triloba 

In de Nieuwsbrief van november stelden we 
de vraag hoe het mogelijk was dat een 
solitair exemplaar van Asimina triloba toch 
bevrucht kon worden. Daarbij verkeerden 
we in de veronderstelling dat deze tropische 
vruchtboom tweehuizig is. 
Op onze vraag kwamen verschillende 
reacties binnen maar daarvoor had de 
hortulanus van Arboretum Trompenburg, die 
we tijdens een bezoek van de tuin deze 
vraag voorlegde, al geantwoord dat deze 
Asimina niet tweehuizig is maar wel 
kruisbestuiving nodig heeft.  
We kregen 2 heel uitvoerige reacties. Het 
eerste was een verwijzing naar het artikel 

6 | Vraagbaak 

In de vorige Nieuwsbrief wierpen wij de vraag op hoe het 
mogelijk was dat een alleenstaande Asimina triloba toch 
bevrucht was. Daarop kwamen verschillende antwoorden, 
zoals uit bovenstaande samenvatting van reacties blijkt.  
Dat bracht ons op het idee om een rubriek “Vraagbaak” te 
beginnen. Daarin kunnen lezers van de Nieuwsbrief vragen 
opwerpen, zoals: “Kent iemand deze plant”, Ik zoek plant x, 
weet iemand waar ik die kan krijgen?”, enz.  
Onderstaand een voorbeeld dat in de Vraagbaak zou kunnen 
worden opgenomen: 
Lute Hilberts kreeg van een vriend stekken van een plant die 
op Java was verzameld maar waarvan hij de naam, ook na 
een speurtocht langs verschillende botanische tuinen op Java 
en in Nederland, niet had kunnen achterhalen.  
Lute stuurde vervolgens foto’s naar Cees Meere van regio 
West. Cees riep Hans Vissers van de botanische tuin Zuidas 
(vh VU) te hulp en via diens netwerk, een vriend in Canada 
en vervolgens een herbarium curator en taxonoom uit 
Indonesië, kwam de juiste naam uit de bus:Tarlmounia 
elliptica, een tropische bodembedekkende heester die heel veel weinig vertakte scheuten 
maakt en als ze op een verhoging staat met een ontelbaar aantal takken als een gordijn naar 
beneden hangt. 
 
Loopt u ook tegen een vergelijkbaar probleem aan, stuur ons een mailtje, 
ledenadministratie@kuipplantenvereniging.nl, en wij nemen het op in de nieuwsbrief. En dan 
moet het al heel gek lopen wil er geen passend antwoord komen. 

PowisCastle (Wales) 

van Dick Vonhof in De Parel van december jl., dat toen nog gepubliceerd moest worden. De 
tweede was van Jacky Auwens die naar Wikipedia verwees en naar de website van Palma 
Verde. Uit beide stukken kan de conclusie getrokken worden dat kruisbestuiving noodzakelijk 
is maar bestuivende insecten vinden is blijkbaar niet zo gemakkelijk want bijen hebben geen 
trek in Asiminabloemen. Aasvliegen en mieren moeten dan te hulp schieten en Dick heeft 
daarvoor zelfs aasbloemen aangeplant. Palma Verde stelt echter dat ze een zelf bestuivend 
exemplaar, genaamd Sunflower, hebben dat redelijk wat vruchten levert.  
Een enkeling verwees nog naar de extreem warme zomer als oorzaak en een ander naar de 
mogelijkheid van een hybride exemplaar dat onder omstandigheden toch zichzelf kan 
bestuiven. Maar wij gaan toch voor de aasvliegen en kruisbestuiving. 
Tenslotte kregen we nog een verwijzing naar youtube. 

2 | In memoriam Nellie Wijnen  

Op 14 december 2018 is 
Nellie Wijnen-Raemakers overleden. 
Zij was, met Wim Kersten, oprichter van Regio 
Zuidoost en bijna 30 jaar bestuurslid van deze 
regio. Zij was bekend bij veel leden in het land, 
dus ook bij andere regio’s, en velen bezochten 
haar tuin in Haelen. 
Ze heeft ook jarenlang samen met Wim Kersten 
lezingen gehouden in bijna geheel Limburg over 
het houden van kuipplanten. Hierdoor hebben 
zij samen de vereniging uitstekend gepromoot, 
waardoor Regio Zuidoost uiteindelijk zelfs een 
tijdlang de afdeling werd met de meeste leden. 

Voor al haar werk voor de “Oranjerievereniging” werd zij tijdens de landelijke “Oranjeriedag’ 
van 2012 gehuldigd als ‘lid van verdienste’. Op 6 januari 2017 werden zowel Nellie als Wim 
Kersten door de regio bevorderd tot ‘Erebestuurslid’ van deze regio; een functie die nog niet 
bestond en die speciaal voor deze toppers bedacht is.  
Tijdens de uitvaartdienst in Haelen op 19 december 2018 is afscheid genomen van Nellie en 
daarbij waren ook talloze leden van de vereniging aanwezig.  
 
We wensen Cor, haar echtgenoot en al net zo actief voor de regio, en hun kinderen alle 
sterkte toe. 

naar verschillende tuinen en en kwekerijen in Brabant en Limburg. Bezocht zullen o.a. 
worden 
De Tuynkamer in 's Gravenmoer, kwekerij Zeelenberg en Flores in Terra in Melderslo. Zie 
voor meer informatie de website van Regio West of de landelijke website. 
 
De plannen van de andere regio’s voor 2019 zijn nog niet bekend. 

Een vergelijkbaar boek is Creatief en sfeervol tuinieren in potten en bakken, van Tanja 
Ratsch. Maar dat is alleen nog tweedehands verkrijgbaar, o.a. bij bol.com 

3 | In memoriam Reinier Boveé  

Regio Zuidwest werd getroffen door het bericht dat 
Reinier Boveé op 9 december 2018, pas 58 jaar oud, is overleden.  
Reinier was betrokken bij de oprichting van Regio Zuidwest en heeft binnen 
deze regio de rollen van voorzitter en bestuurslid uitgevoerd.  
Regio Zuidwest heeft veel aan Reinier te danken. Zo zorgde hij ervoor dat er 
gedurende een aantal jaren open tuindagen waren bij zijn ouders op de 
boerderij die zelfs opgeluisterd werden met levende muziek. Reinier was 

ook de grondlegger van de bloemenveiling, die nog steeds ieder jaar gehouden wordt.  
Wij zijn Reinier dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.  
 
Wij wensen zijn vrouw Wia en hun twee zoons alle sterkte toe.  
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