
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 artikel van de maand op de website 
gezet: “Acacia, gebalde zonneschijn”, van Maria Bultman uit 
De Parel van februari 1991. Aan de oorspronkelijke titel 
hebben we ‘Acacia’ toegevoegd omdat we al een artikel van 
de maand hebben dat Acacia is genoemd en alleen 
“gebalde zonneschijn” zegt ook niet veel als mensen op 
internet naar Acacia zoeken. 
Een lang en overzichtelijk artikel van een kuipplant of, bij 
een soort met voldoende winterhardheid zoals Acacia 
dealbata sub-alpina, een boom in de volle grond. Je haalt er 
de lente mee in huis zoals Maria terecht zegt. Hij heeft 
prachtig gele. bolachtige bloemetjes en wordt door de 
bloemist als mimosa verkocht.  
De tekening is uit het oorspronkelijke artikel toen De Parel 
nog in zwart-wit verscheen. Lees verder op de website. 
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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
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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. 

• Opentuinagenda, een overzicht van activiteiten samengesteld door tuinsites.nl 

• Bezoek mijn tuin, de grootste particuliere opentuinen site van Nederland en België 

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

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

• Plantenbeurzen 2019, een goed overzicht vindt u op de website van Regio West. 

 

9 | Regionale Activiteiten 

Regio Noord (secretariaat) 
 
Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 
 
Regio Zuidoost (secretariaat | website) 
 
Regio Zuidwest (secretariaat | website) 
  
Regio Oost (secretariaat | website) 
 
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. 
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1 | Van het bestuur  

7 | Artikel van de maand 

8 | Boekenrubriek  

Boomvarens, behoren tot de mooiste kuipplanten. Ze zijn indrukwekkend en 
geven je tuin een tropisch uiterlijk. De verzorging is echter niet altijd even 
gemakkelijk. We gingen daarom op zoek naar boeken waarmee we onze 
kennis van boomvarens zouden kunnen vergroten. We kwamen tot de 
volgende selectie: 
Tree Ferns van Mark F. Large en John E. Braggins 
Geeft een overzicht van de botanische indeling van boomvarens, de 
verzorging, vermeerdering en gevoeligheid voor ziekten en ongedierte. 

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. 

• De voorbereidingen voor de Landelijke Kuipplantendag zijn inmiddels zo ver gevorderd 
dat de datum van 16 mei 2020 definitief is. Reserveert u deze datum alvast in uw 
agenda. 
De keuze voor de locatie is gevallen op koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem, voor 
iedereen een aansprekende plek. Na de algemene ledenvergadering en de lunch zijn 
er rondleidingen door verschillende thema’s van de Zoo: Bush, Desert, Ocean, 
Mangrove, Safari, Rimba en highlights. Kijk voor een impressie van al dat moois even 
op de website: www.burgerszoo.nl  
Informatie over de invulling van de dag, de agenda voor de algemene 
ledenvergadering en hoe u zich kunt opgeven verschijnt in De Parel van februari 2020.  
Deelname aan de dag is voor de leden gratis.  

• In de Nieuwsbrief van september is een oproep geplaatst voor kandidaten voor de 
functie van secretaris van het bestuur. Die oproep heeft nog geen gevolg gehad, 
vandaar dat het bestuur nogmaals een dringend beroep doet op de leden om zich 
daarvoor beschikbaar te willen stellen. Voor informatie over de functie van secretaris bij 
Ingrid van den Berg (secretariaat@kuipplantenvereniging.nl ).  

• Ook de redactie van De Parel zit te springen om nieuwe leden. Voor informatie kunt u 
terecht bij Liesbeth Uijtewaal-de Vries (l.uijtewaal@merrigum.com).  

• Regio Oost bracht blij nieuws over de vorming van een compleet nieuw bestuur. 
Informatie daarover leest u in De Parel van december.  

2 | Vraag(baak) & Aanbod Kuipplanten 

 
In de Nieuwsbrief van september 2018 maakten we de lezers attent op de 
plantenherkenningsapp Pl@ntNet. Je maakt een foto en de app zegt welke plant dit is. Ook 
handig voor kuipplantenliefhebbers dachten we. Maar de redacteur van de Nieuwsbrief 
probeerde de app uit en was behoorlijk teleurgesteld. In de meeste gevallen gaf de app niet 
thuis. Hij zou als lid van Nederlandse Kuipplantenvereniging niet worden toegelaten wegens 
gebrek aan kennis. Een inleider op een bijeenkomst van regio West had dezelfde 
ervaringen.  
Maar onlangs maakte onze voorzitter Wim de Waal ons attent op de app PictureThis waar 
hij, of zijn vrouw, wel enthousiast over waren. Ook enkele bevriende natuurliefhebbers waren 
lovend over hun plantenherkennings app, maar welke dat was weten we niet meer.  
 

6 | Planten herkennen met een appje 

Een bericht van Stanny & José: 
“In 1998 heb ik uit zaad dat meegebracht was uit Pakistan een plant 
gezaaid. Callistemon Viminalis, met hangende bloemen.  Die is nu 
uitgegroeid tot een plant van 2,40 m hoog en een doorsnede van 1,40m. 
Ik krijg hem niet meer in de kas. Ik wil hem gratis afstaan aan een 
liefhebber die hem komt afhalen, liefst voor de nachtvorst begint. Ik woon 
te 2950 Kapellen België, 4 km voorbij de grens van Putte Hoogerheide.” 
E-mail:   stanny.jose@skynet.be 
Telefoon:  +3(0) 473 930 438 

Er zijn veel boeken met in de titel Ferns en New Zealand en dus ook allemaal in het Engels. 
Vrijwel altijd moet je ze ook bij buitenlandse webshops bestellen. 
Een uitgebreide lijst van varens vind je op de website van de Nederlandse Varenvereniging. 
Leden kunnen gratis boeken lenen uit de bibliotheek van deze vereniging. Maar je kunt je ook 
laten inspireren en boeken bestellen uit de lijst. (ga naar de bibliotheek) 

5 | Kuipplantenindex  

Er is een nieuwe plant op de Kuipplantenindex geplaatst: 
 
Lagunaria patersonii, een mooie kleine boom met kleine, opvallende 
bloemen. Van oorsprong komt de plant uit Queensland, Australië. 
 
Lees verder op onze website 
 

3 | Tuinenreizen 

Ook in 2020 organiseren verschillende regionale afdelingen weer tuinenreizen, soms ook 
naar buitenlandse tuinen. 
Regio Zuidoost bezoekt, naast de binnenlandse tuinenreizen, deze keer Noord-Duitsland 
en Denemarken. Deze reis vindt plaats van donderdag 9 juli tot en met dinsdag 14 juli 2020. 
Ze bezoeken voornamelijk prachtige privétuinen maar ook een grote botanische tuin met 
tropische kassen, twee authentieke kleine stadjes, een planetarium en een vikingdorp en 
zoals altijd ook een paar mooie kastelen (met musea) met tuinen. 
Regio Zuidwest bereidt een reis voor naar tuinen in de omgeving van het Noord-Italiaanse 
Stresa. Verdere details (zie bericht 4).  
De andere afdelingen blijven grotendeels in het binnenland. 
Zo organiseert Regio West een 2-daagse reis in juni 
of begin juli naar Noord-Holland. Op het programma 
staat o.m. Hortus Overzee in Den Helder, Hortus 
Alkmaar, Hortus Zuidas in Amsterdam en het 
landgoed Berg en Vaart in Ankeveen. 
Van Regio Oost en Regio Noord zijn ons nog geen 
plannen bekend. 
Aan de reizen van regionale afdelingen kunnen leden 
van andere regio’s van de Nederlandse 
Kuipplantenvereniging deelnemen. 

We hebben even op Playstore gekeken en er zijn 
behoorlijk veel van deze apps en de meeste zijn ook 
gratis. Voor Plantenkennis moet je overigens betalen.  
 
Plantnet scoort in de waarderingsbeoordelingen als één 
van de hoogste. Een verklaring voor de mindere 
resultaten die wíj zagen zou kunnen zijn dat bij 
kuipplanten vaker sprake is van allerlei soorten en 
variëteiten dan bij natuurplanten.  
 
Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen met dit of 
andere  soortgelijke programma's. Stuur een, korte, 
weergave van uw mening/ervaring naar de redactie van 
de Parel melispeter@hotmail.com en wij zorgen dan 
voor publicatie.  

De complete gids voor tuinvarens door Martin Rickard 
Een van de weinige boeken in het Nederlands maar vrijwel niet meer 
verkrijgbaar. Gratis te downloaden als PDF maar je moet wel een account 
aanmaken, https://sites.google.com › site › longhougantcons › home 
Het boek is oorspronkelijk in het Engels verschenen (Garden Ferns) en 
de Engelse versie is wel gemakkelijk en tegen lage prijs te bestellen bij 
Amazon.com en andere webshops. 
De gids geeft een uitgebreid overzicht van tuinvarens, die variëren van de 
indrukwekkende boomvarens tot sierlijke, kantachtige venushaarvarens. 
De beschrijvingen zijn zeer informatief en gaan vergezeld van 
kweekadviezen en inspirerende foto's van veel van de meest bijzondere 
en fraaie leden van deze plantengroep. Bovendien is er informatie 
opgenomen over de geschiedenis, de winterhardheid en de verzorging 
ervan.  

4 | Tuinenreis, een bericht van Regio Zuidwest 

25 jaar geleden organiseerde Regio Zuidwest (destijds regio 4) voor de eerste keer een 
meerdaagse reis. Vandaar dat we nu iets speciaals willen aanbieden: een 5-daagse 
tuinenreis naar de omgeving van Lago Maggiore en Como van 10 t/m 14  juni 2020. 
Dag 1 komen we aan op vliegveld Malpensa in Italië  en worden we naar ons hotel gebracht 
in Stresa  dat gelegen is aan de rand van het Lago Maggiore en  bezoeken we de 
botanische tuin Alpinia. 
Dag 2 gaan we genieten van de tuinen van Villa Cipressi en de naastgelegen botanische 
tuin van Villa Monastera in Varenna.  
Dag 3 staan 3 eilandjes in het Lago Maggiore op het programma: 
Isola Madre, Isola Bella en Isola Superiore. 
Dag 4 zoeken we het noordelijker en gaan we via Domodossola naar Locarno / Ascona en 
varen we in het Lago Maggiore naar het grote eiland Di Brissago. Aansluitend gaan we naar 
de tuinen van Villa Taranto in Verbania. 
Dag 5 bezoeken we  de tuinen van Villa Carlotta in Tremezzina.  
 
Mocht u interesse hebben om mee te gaan, wat ook voor leden van andere regio’s mogelijk 
is, dan kunt u de uitgebreide beschrijving van de tuinen en overige informatie opvragen bij:  
Ben Buynsters, 
E-mail:  benbuynsters@planet.nl 
Adres:  Lindelaan 23, 5076CW Haaren 
Telefoon: 0411621813 

9 | Overwintering van kuipplanten 

Waarschijnlijk staan uw kuipplanten al binnen, in uw eigen, 
geïsoleerde kas of in een overwinteringskas van de vereniging of 
een tuincentrum of kweker.  
Mocht dat niet zo zijn dat kunt u nog inspiratie opdoen op onze 
website waar u antwoorden vindt op allerlei vragen met betrekking 
tot de overwintering van uw planten. Daarnaast vindt u in een 
bijgevoegde tabel een gedetailleerd overzicht van de 

overwinteringscondities van veel planten. Hier worden ook overwinteringsadressen genoemd 
(lees verder op de website).  Bij een oud “artikel van de maand” vindt u ook nog waardevolle 
informatie (lees verder op de website)  
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