
7 | 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  

Download de nieuwsbrief indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. 

We hebben weer een artikel van de maand op de website gezet: 
“Agapanthus”, van Wim Snoeijer dat eerder in 
De Parel 4/5 in 1995 verscheen . 
Een geweldig artikel waarvoor Wim Snoeijer in bibliotheken en archieven 
dook en een helder overzicht over het geslacht Agapanthus presenteerde. 
Een overzicht dat in deze combinatie nog niet eerder was gepubliceerd. 
Later werkte hij dit artikel uit tot een compleet boek, waaraan wij in de 
Nieuwsbrief van september 2017 al eerder aandacht besteedde.  

QR - code Facebook 

Volg ons op 

9 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

10 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

8 | 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 2020, een goed overzicht vindt u op de website van Regio West. 

 

6 | Regionale Activiteiten 

De komende maanden hebben onze regionale afdelingen de volgende activiteiten 
geprogrammeerd:  
 
Regio Noord (secretariaat) 
 

• Nog niet bekend 

 
Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 

• Zaterdag 8 februari: ledenbijeenkomst, 10.00 uur in Moordrecht.  

Lezing van Marcel Kaptein van DCM over ‘Organische meststoffen voor kuipplanten’.  
Na de lunch staan bestuurszaken, het activiteitenprogramma 2020 en de uitwisseling 
van zaailingen, stekken en planten op de agenda.  

• 18 en 19 april: deelname regio West Lentemarkt  Haarlemmer Kweektuin  

• 9 mei: deelname regio West plantenmarkt Hortus Leiden 

• Half mei: bezoek aan kwekerijen RM Plants en Bental 

• Zaterdag 30 mei: deelname regio West plantenmarkt Bos & Burchtfair Oostvoorne 

• Zaterdag 30 mei: eendaagse excursie naar 2 kwekerijen in Limburg 

• Zondag 31 mei: deelname regio West Hortusdag in Botanische Tuin Delft  

• en 31 juli: 2-daagse excursie naar diverse tuinen in Noord-Holland 

• Half augustus: ledenbijeenkomst met ruilbeurs 

• Zaterdag 19 en zondag 20 september: deelname regio West Najaarsmarkt Hortus 

Amsterdam 
 
Regio Zuidoost (secretariaat | website) 
 

• Vrijdag 31 januari: busreis naar de IPM in Essen. Vertrek 12:00 uur in Haelen 

Napoleonsweg 12:30h. 

• Zondag 19 april: open dag in de kas met veiling van door de leden geschonken planten. 

Plaats: de Geusert 9 in Heijthuisen. Open van 11:00 tot 16:00 uur. 

• Vrijdag 1 mei:  ledenbijeenkomst met lezing. 

• Zaterdag 9 mei: busreis naar de voorjaarseditie van de tuindagen in Beervelde 

• Zaterdag 6 juni: de open dagen bij Flores in Terra (met eigen vervoer) 

• Zaterdag 13 juni: busreis naar Tropical Look Garden in Dongen, eventueel  met diner 

na afloop. 

• Zaterdag 4 juli: de jaarlijkse kuipplantenveiling in Trefcentrum Aldenghoor 

Kasteellaan7a in Haelen. 

• 9 t/m 14 juli: Tuinenreis naar Denemarken en noord Duitsland. Informatie bij Wim 

Rutten mail  w.m.rutten@home.nl  of tel.  06-49673898. 

• Vrijdag 4 september:  ledenbijeenkomst met verslag  van de tuinenreis. 

• Vrijdag 6 november: ledenbijeenkomst met lezing. 

 
 
Regio Zuidwest (secretariaat | website) 
 

• Dinsdag 7 januari: Ledenavond met lezing 

• 13 t/m 16 Februari:  stand op Tuinidee De Brabanthallen  

• Dinsdag  3 Maart: Ledenavond en A.L.V.  Lezing door Kees van Berkel 

• Zondag 5 april:  stekmorgen 

• Zondag 3 mei:  Veiling 

• Dinsdag  5 mei: Ledenavond   

• 20 t/m 24 mei:  stand op Gardenista 

• 10 t/m 14 juni:  Reis noord Italië  

• Dinsdag  1 september: keuring wedstrijdplant 

• Zondag 18 oktober:  snoeimorgen 

• Dinsdag  3 november: ledenavond 

  
 
Regio Oost (secretariaat | website) 
 

• Nog niet bekend 

 
 
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  

5 | Artikel van de maand 

4 | Boekenrubriek  

Halina Heitz - Balkon en Kuipplanten. Dit boek, dat in 
recensies een standaardwerk wordt genoemd en in veel 
talen is verschenen, geeft goede adviezen over tuinieren 
met potten, bakken en kuipen. Alle informatie over planten 
zoals herkomst, standplaats, de verzorging, het water geven, 
bemesten, bestrijding van ongedierte en overwintering staan 
uitgebreid beschreven. Tevens is er een 'groengedeelte' 
opgenomen met een opsomming van alle planten en 
bloemen die goed in bakken, potten en kuipen kunnen 
gedijen. Ook veel nieuwe 
en/of buitengewone planten staan in dit boek beschreven 
zoals sierstruiken, dwergboompjes, heesters, bolbloemen en 
klimplanten, maar ook kruiden, fruitstruiken en -boompjes en 
groentesoorten. 
Het boek is tweedehands bij verschillende boekwinkels te 
koop, o.a. Bol.com en De Slegte.  

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. 

• In de laatste vergadering van het bestuur in 2019 kon het bestuur kennismaken met 

Jan Bos (en andersom), de nieuwe vertegenwoordiger van Regio Oost. 
Belangrijke onderwerpen in die vergadering waren opnieuw de Nationale 
Kuipplantendag 2020 en de lotgevallen van de redactie van De Parel.  

• De Nationale Kuipplantendag vindt plaats op 16 mei 2020 in Koninklijke Burgers’ Zoo in 

Arnhem;. De keuze voor de locatie is gevallen op koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem. 
(www.burgerszoo.nl)  
Voor leden zijn aan deelname aan deze dag geen kosten verbonden. Hoe u zich kunt 
aanmelden staat in De Parel van februari 2020. De sluitingsdatum is 31 maart 2020. 
De agenda en de daarbij behorende stukken worden gepubliceerd in  
De Parel van april 2020. 

• In eerdere Nieuwsbrieven 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 stellen. 

• Ingrid van den Berg (secretariaat@kuipplantenvereniging.nl ) informeert u graag over 

wat de functie inhoudt.  

• Ook de redactie van De Parel zit nog steeds te springen om nieuwe leden. Voor 

informatie kunt u terecht bij Liesbeth Uijtewaal-de Vries (l.uijtewaal@merrigum.com).   

2 | Vraag(baak) & Aanbod Kuipplanten 

In de vorige Nieuwsbief maakte we melding van het boek 'De complete gids 
voor tuinvarens' van Martin Rickard. Een lid van de Nederlandse 
Varenvereniging verbaasde het dat er een digitale kopie beschikbaar zou 
zijn die gratis te downloaden  zou zijn. Dit boek is nauwelijks meer te 
krijgen en ze zijn binnen de vereniging bezig het boek te herdrukken/
opnieuw beschikbaar te maken. 
Hij vond het wel verdacht dat je je voor het downloaden moest registreren 
met je creditcard gegevens. Hij vraagt zich af of iemand binnen de 
vereniging dit al met succes heeft afgerond en het boek heeft kunnen 
downloaden.  

3 | Kuipplantenindex  

Wij hebben een nieuwe plant aan de Kuipplantenindex op onze 
website toegevoegd, Acacia dealbata. Ook wel mimosa 
genoemd. Het is een mooie plant die tot een boom kan uitgroeien 
met zilver- tot blauwgrijze, fijngeveerde bladeren en prachtige, 
gele bolvormige bloemetjes. De variëteit sub-alpina kan in de 
volle grond.  
Lees verder op onze website 
 

In de vorige nieuwsbrief noemde we Lagunaria patersonii als 
nieuwe aanwinst in de kuipplantenindex en stelden daarbij dat hij 
2 tot 4 meter hoog kan worden. Lute Hilberts stuurde ons echter 
een mail waarin hij meldde dat hij zomer 2019 in de in de 
botanische tuin van Menton (Villa Rahmeh, Frankrijk)  een joekel 
van een Lagunaria patersonii ontdekte die zeker 15 meter hoog 
was.  
We hebben de tekst in de kuipplantenindex daarom een beetje 
aangepast. In Nederland zal hij de hoogte, die Lute waarnam, 
waarschijnlijk niet halen. 
Lees verder op onze website 

Grote Lagunaria op de achtergrond 
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