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AGENDA 1e kwartaal 2020
Dinsdag 28 jan. : Dialezing door de heer Bob Ursem, met als thema:

De Wonderlijke Wereld van Eiland-planten. Na de lezing is er de Nieuwjaarstoost.
Zaterdag 8 febr. : Workshop fruitbomen snoeien bij Fa.Degenkamp, Zandpad 74 in Breukelen, aanvang

10.00 uur tot ca. 12.30 uur.
Woensdag 12 febr. : Dialezing door de heer Wim Paul van der Ploeg, met als thema:

De Magie van Tuinieren.
Zaterdag 7 maart : Vogelhuisjes maken onder begeleiding van Hans Grooten,

aanvang 15.00 uur,  locatie: Vrijheidslaan 128 te Breukelen.
 Dinsdag 24 maart: Jaarvergadering met aansluitend een echte ouderwetse Tombola

met leuke tuin-prijzen/prijsjes.
2e kwartaal:
Donderdag 2 april: Excursie naar de Keukenhof in Lisse en aansluitend bezoeken we

bollenbedrijf Van Tubergen in Heemstede.
Zaterdag 11 april : Groenruilbeurs in Nieuwersluis op het Grachtje 14,

aanvang 10.30 uur tot ca. 12.00 uur.
De lezingen en jaarvergadering zijn in `t WEB in Loenen aan de Vecht, Spinnerie 15, aanvang 20.00 uur,
inloop vanaf 19.45 uur, kosten voor leden € 2,00 (pasje tonen a.u.b.) niet-leden € 5,00, incl. koffie/thee.

41e jaargang nr. 1
Adreswijzigingen moet u
schriftelijk 3 weken vóór
verhuizing doorgeven aan de
ledenadministratie van de KMTP,
Postbus 485, 2700 AL
ZOETERMEER.

Opzeggingen dienen in het
lopende jaar vóór 1 oktober
schriftelijk te geschieden naar
bovenstaand adres.
Niets uit deze uitgave mag
zonder toestemming van de
redactie worden gekopieerd.



Dat u maar mag genieten van hen die u liefheeft, dat
u de veerkracht mag hebben om met tegenslag om te
gaan, en dat uw tuintje u plezier mag geven.
Met mooie bloesem, groen gras, en volle appelen.
Aan ons als bestuur van KMTP Groei & Bloei Afdeling
Vecht & Venen zal het niet liggen. Wij zijn gesterkt
door de Kerstdagen. Wij staan weer in de startblokken
om u een leerzaam jaar aan te bieden.

Voor dinsdag 28 januari hebben wij dr. Bob Ursem
weten te strikken. Poolreiziger, alpinist, weten-
schapper en eilandkenner.
Hij neemt ons een avond mee in de Floristische
Nesofilie, wat dat is kunt u verderop lezen.
Na afloop van de
lezing willen wij u
uitnodigen op een
korte borrel om het
glas op het Nieuwe
Jaar te heffen.
Op zaterdag
8 februari bij de
firma Degenkamp in
Breukelen weer de
uiterst praktische
cursus “Fruitbomen
snoeien” door het
fenomeen Gerard
Dalhuisen.
En op woensdag
12 februari
“De magie van
tuinieren” door Wim
Paul van der Ploeg,
die zichzelf ook wel
“tuincoach” noemt.
Een nieuwe kijk op
waar wij altijd mee bezig zijn, van de spreker op deze
avond is de term “energetisch tuinieren” afkomstig.
Het past een beetje in de reeks permacultuur,  Viktor
Schauberger (koper in de tuin) en effectieve micro-
organismen(EM). Effectief zweven noem ik het maar,
en dat is zeker niet oneerbiedig bedoeld.
Op zaterdag 7 maart bieden wij gelegenheid om
vogelhuisjes te maken. In principe bedoeld voor
kinderen, maar ook volwassenen zijn meer dan
welkom.
Veel vogels betekent minder geprik door muggen,
maar bindt wel de kat de bel aan.
Tot slot hebben wij op 24 maart weer onze
jaarvergadering. Belangrijkste agendapunt is als
immer de ideeën van u over onderwerpen die u graag
op de agenda ziet, denk daar over na.

U krijgt een willig oor op de vergadering.
Het mooiste is natuurlijk wanneer u daarbij zelf de
helpende hand uitsteekt.  Na afloop hebben wij een
tombola waar tuinartikelen zijn te winnen, meer
hierover leest u elders in dit blad.
Het bestuur doet zo heel af en toe wat aan
introspectie. Doen wij het wel goed, zijn wij nog
relevant, wat kan beter. Maar ja, wij zijn een klein
bestuur, en met weinig tijd.
We hebben allemaal zo onze eigen bezigheden,
waaronder onze tuin. Wij proberen zo eens in de
maand een lezing, excursie of workshop te
organiseren.
Wij hebben het vermoeden dat onze leden een
dergelijke frequentie prima vinden. Het kost ons niet
veel tijd, en we doen het met plezier.
Maar niet-leden bereiken we niet zo goed.

Het is soms moeizaam om onze activiteiten in de
plaatselijke bladen te krijgen.
En we hebben simpelweg niet de capaciteit om met
een wervingsstand op allerlei beursjes te gaan staan,
we doen Oud Zuylen en daar houdt het mee op.
We zijn op zoek naar manieren om met weinig energie
toch impact te hebben op de bewoners van de twee
gemeentes waar onze afdeling in is gevestigd.
Eén initiatief is het Narcissenproject in De Hoef, waar
u elders in dit blad over kunt lezen, over het andere
initiatief hoop ik u op de jaarvergadering bij te praten.
Ideeën van u blijven van harte welkom. En wij willen
weer wat extra handjes. In het bestuur. U kunt
zichzelf aanmelden, maar weest niet verrast wanneer
wij u benaderen.
Ik wens u weer mooie tuinmaanden.
Met hartelijke groet, Jaap Gelderloos



Op woensdag 12 februari 2020 om 20.00 uur door
de heer Wim Paul van der Ploeg. “Meer genieten
van je tuin, meer genieten van je leven.”
De lezing is een uitnodiging om door een andere
bril naar tuinen en tuinieren te kijken. Een bril die
niet alleen aandacht geeft aan verschillende tuinen
in binnen- en buitenland en prachtige bloemen en
planten. Het laat je ook stilstaan bij vormgeving,
sfeer, creativiteit, energetisch tuinieren en een
filosofische benadering. De tuin en het tuinieren
als spiegel voor je leven.
Ook de praktische kant van tuinieren wordt be-
licht. Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal je
vast ideeën brengen die je in je eigen tuin kunt

toepassen. Dat is het mooie
van tuinieren, er is
meer mogelijk dan je
op voorhand zou
denken.
Dynamiek is een con-
stante factor van
verandering in de
tuin. Daardoor is er
altijd iets wat je kan
doen, zodat je nog
meer van je eigen
tuin kunt genieten.
Genieten van tuinie-
ren in het hier en nu.
Genieten is het doel.
Tuinieren is het mid-

del. De lezing inspireert om je tuin mooier te ma-
ken en om je leven rijker te maken.

-Wat wil je van je tuin maken?
-En wat wil je van je leven maken?
-In beide gevallen moet je daar moeite voor doen!

-En de moeite die je doet, die wordt in beide
 gevallen beloond!
-Een verandering van een tuin die ik zelf heb uitge-
voerd, neemt je mee in het proces van de
beginsituatie naar het eindresultaat.
Met niet alleen een verandering van het beeld,
maar ook van de beleving.

Tijdens de lezing nodig ik de aanwezigen uit voor
een actieve deelname:
Af en toe zal ik vragen stellen aan het publiek.

Overige onderwerpen tijdens de lezing:
-Voorbeelden uit de praktijk
-Kijken, waarnemen en zien
-Tuinieren als liefhebberij
-Verbeeldingskracht gebruiken
-Hoe om te gaan met obstakels in je tuin
-Transformatie van je tuin (en je leven)
-De magie van het tuinieren
-Wat ga je zelf in je tuin doen?
-Gelegenheid tot vragen stellen.
-Ruimte om in te spelen op wat er tijdens de lezing
 leeft.  Tot zover de heer van der Ploeg.

Van der Ploeg is een gepassioneerd hovenier en
tuincoach, gespecialiseerd in energetisch tuinie-
ren. Hij heeft ook een boek met dezelfde naam: De
Magie van Tuinieren hierover geschreven. Er is ui-
teraard ook een website www.tuinmagie.com.
mocht u meer over dit energetische tuinieren wil-
len weten.

We hopen velen van u te mogen ontmoeten op de-
ze  bijzondere en inspirerende lezing, volgens  de
“recensies” van enkele andere afdelingen waar
deze lezing eerder werd gehouden.

Herma

Dialezing De Magie van Tuinieren



Tegenwoordig planten steeds meer mensen
fruitbomen of struiken in de tuin.
Voor een goede opbrengst van deze bomen of
struiken is een juiste snoei belangrijk. Het eerste
jaar hoef je alleen maar te oogsten.

Maar hoe zorg je voor een goede volgende
opbrengst en hoe hou je de boom/struik binnen
de perken?
De snoei van vruchtbomen en vruchtdragende
 struiken is een belangrijk onderdeel van de
fruitteelt in uw eigen tuin.
Het wegnemen van zomaar wat takken is af te
raden. Nog erger is bijv. het kortwieken van de
bomen en struiken.

De boom reageert hierop met extra groei, zgn.
“wildgroei’’. Hoe sterker deze wildgroei is, hoe
meer de struik of boom zich verbost.
Een dichte bos takken zonder vorm en vrucht.
Snoei wordt toegepast om een goede struik- of
boomvorm te verkrijgen en te behouden.
Het zorgt er tevens voor dat de vruchtzetting
wordt gestimuleerd. Natuurlijk kun je een boek
aanschaffen over snoeien.
De praktijk wijst echter uit dat het zien snoeien
veel beter werkt. Bovendien mag men zelf onder
deskundig toezicht mee snoeien.
Vooral dit laatste is zeer aan te bevelen en werkt
snoeiangstverminderend.

Neem dus vooral een snoeischaar mee.

Traditiegetrouw wordt de ochtend begonnen met
stukje theorie onder het genot van een kopje
koffie of thee.

Het is aan te raden warme kleren aan te doen.
Vooral goede schoenen of laarzen met dikke
sokken en handschoenen.
Ook als de zon schijnt kan het best koud zijn in
deze tijd van het jaar, vooral als je een tijdje
stil staat.

Cursus Fruitbomen snoeien
Heeft u last van snoeiangst? Volg dan de cursus  Fruitbomen snoeien

Ook dit jaar organiseren wij weer  een cursus  Fruitbomen Snoeien en wel
op zaterdag 8 februari 2020 bij Hoveniersbedrijf  Degenkamp,

Zandpad 74 te Breukelen.
Deze cursus wordt gehouden onder de deskundige leiding van Gerard
Dalhuizen en is toegankelijk voor leden en niet-leden.

Aanmelden en info:
tel. 06 51205455 of op jog@stroomzicht.nl, graag  voor 18 januari
Datum: zaterdag 8 februari, aanvang 10.00 uur tot ca. 12.30 uur
Kosten: leden € 7,50 (pasje tonen s.v.p.), niet-leden € 12,50
Meenemen: Snoeischaar, handschoenen en laarzen



Meerijdprijs

Narcissen in Vecht en Venen

In onze afdeling komt regelmatig de vraag voor wat we
moeten geven aan de chauffeur als we tijdens een kleine
excursie meerijden.
Verschillende mogelijkheden zijn in omloop en om te zorgen
dat we geen scheve gezichten krijgen, heeft het bestuur er
langdurig bij stilgestaan om een oplossing aan te dragen.
Uiteindelijk zijn wij van mening dat de mensen zelf kunnen
bepalen of ze rijden, of ze iets vragen als ze rijden, maar
om te zorgen dat er geen vervelende situaties ontstaan
hebben we besloten om steeds als we een excursie hebben,
uit te rekenen wat de kosten zullen zijn op basis van de
ANWB opgave.
Bijvoorbeeld: Als we naar de Keukenhof gaan (zie ook stukje
over bollen) dan staat in de VechtRoos wanneer we gaan,
hoe laat we vertrekken (in principe altijd vanaf de markt in
Breukelen) en wat de ‘meerijdprijs’ is.
Dus bijvoorbeeld: (eerst een oproepstukje dan afsluitend)
Zaterdag 1 dec om 08.00  vanaf markt Breukelen afstand
heen: 12 km, meerijdprijs 90 cent per kilometer per persoon
enkele reis.
Hans Grooten

Wij hebben recent een toezegging gekregen van het K. F. Heinfonds van € 500 voor de aanschaf van
10.000 narcissen om drie kilometer oever aan de Amstel/Kromme Mijdrecht in De Hoef op te fleuren.
Het project wordt gedragen door het Dorpscomité De Hoef en zal in het najaar van 2020 zijn beslag
krijgen. Uiteraard met behulp van de bewoners met een huis aan het water.
Het heeft ons ook verbaasd, maar voor € 600 is het mogelijk om een mix van 10.000 bollen aan te
schaffen.
Het in de grond krijgen van al die bollen wordt uiteraard de grootste toer.
Mocht dit gaan lukken dan gaan we dit project uitrollen over de rest van Vecht & Venen. Met dank
aan Karl Friedrich Hein! Wanneer u suggesties heeft rond dit project houden wij ons aanbevolen.

Jaap Gelderloos

10.000 narcissen



u de winter mij niet voldoende werk-
   genoegens in de tuin bezorgt,
   lanterfant  ik  maar wat.
Het vooraf-werk voor het naderende nieuwe begin
ligt stil. Immers snoeien is voor zonnige, droge
dagen zonder vorst. Het huidige weer is warm en
dus te nat.
De paden op het landje voorbereiden voor de
nieuwe laag houtsnippers is vanwege datzelfde
vocht stilgelegd. De paar dagen dat het wel
allemaal klopt, geniet ik, maar de andere dagen?
Natuurlijk er is het stille genoegen van de catalogi,
zaden van groenten en eenjarige bloemen, bollen
voor de zomer, vaste kruidplanten en zo meer.
Boeken ook.
Twee varianten heb je daarin.
De ene soort die je in milde paniek erbij haalt om
te lezen hoe je in hemelsnaam die ene struik
snoeit. Of achteraf in kijkt of die bollen echt zo
diep moesten. Soms met als gevolg hevige twijfel
of je er dan misschien niet beter aan doet om ze
weer op te graven.
De andere soort leest als een roman in korte delen.
Ooit las ik het verhelderende voorwoord bij een
boek van Sarah Hart.

Marja Roscam Abbing omschreef daarin datzelfde
laatste soort boek als iets dat zich verhoudt als een
liefdesroman tot een boek met seksuele
voorlichting.
In het geval van tuinieren, waar het vermeerderen
van de planten wel ons streven is, maar het dromen
erover ons gaande houdt, geen slechte vergelijking.
Ik lees gewoon beide.

Ik droom toch ook wel weg bij plaatjes uit de
catalogi.
Bij dat andere boek krul ik mijn voeten onder mij op
de bank. De kop thee of het glas wijn bij de hand.

Het boek over de tuin en al haar hoogte- en
dieptepunten dat mijn eigen ervaringen oproept maar
ook de droom verwoordt.
Geschreven door Sarah Hart, Marjorie Fish, Maarten
‘t Hart, Jamaica Kincaid, Christopher Lloyd, Vita
Sackville-West, Ann-Marie Koenig of Romke van der
Kaa en dergelijke.
Keuze zat dus.
Terwijl ik zo verblijf in de tuinwereld van die andere
tuinier denk ik:
”oh ja, of kan dat, of nee niet doen...te laat”.
Soms prijs ik me gelukkig dat mijn tuin geen over-
stromingen kent en soms voel ik jaloezie over
perfecte grond in een droomlandschap.
Dat genieten van andermans groene wereld zonder
het harde werk is fijn.
Maar toch.
In deze tijd scheren de gakkende ganzen over mijn
landje als de zon schijnt.
Is het licht van een stille schoonheid.
Het nieuwe seizoen komt snel genoeg dichterbij.
De eerste punten narcis en crocus zijn al boven de
grond. Nog even verblijf ik in die liefdesroman.
Nog even in het vooraf. Al sleurt de natuur me wel
al met mijn haren bij de tuin.
Nee, niet om dingen winterklaar te maken want dat
doe ik niet. Maar om te genieten van het verval en
de schoonheid die daarin schuilt.
Winter is geen eindpunt, het is vooraf tijd.

Gery van Ingen

Vooraf



Op 12 oktober mochten we weer gebruikmaken
van de tuin van onze voorzitter Jaap in De Hoef
voor de Groenruilbeurs.
Het weer was druilerig en het was wat fris,
maar in de mooie winkelruimte van Jaap met
een snorrende houtkachel en een heerlijke bak
koffie kon een ieder zich af en toe weer even
warmen.
Er was weer een leuk aanbod aan planten,
zaden, heesters en enkele bomen.
Die laatsten waren uiteraard door Jaap
ingebracht, een groot bomenkenner- en
liefhebber. Er staan enkele bijzondere
bomen in zijn tuin. Voor mij zijn het in ieder
geval bijzondere bomen die ik niet kende.
Nu is dat niet zo verwonderlijk, daar lag niet
mijn interesse, bomen in mijn tuin,  meer bij
de plantjes en bloemetjes.
Maar ik ben om, bij kwekerijen wordt de bo-
menafdeling niet meer overgeslagen.
Wat een groenruilbeurs al niet vermag.
De mispels waren prachtig van kleur
volgens Guusje en Rob.

Maar ook de appelboom achter in de
tuin werd deze ochtend weer goed
bekeken, vooral wat er onder lag.
De aangedragen zakken en dozen
werden gevuld met de valappels, die
door de bezoekers mee naar huis
werden genomen,  tezamen met de
verkregen planten,  misschien ook
zaden van de grote collectie stokro-
zen in allerlei mooie kleuren van Rob
en een potje van zijn jam.

Het was zoals altijd weer een gezel-
lige en leerzame bijeenkomst in
De Hoef.

Herma

Terugblik Groenruilbeurs 12 oktober
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We willen graag op 7 maart samen vogelhuisjes maken.
Het is altijd leuk om een vogelhuisje in de tuin te hebben
of aan een haakje aan het balkon. Zelfs het inbouwen van
een kleine camera kan, zodat je dan de vogels kunt zien
broeden op je televisie. Naast de vogelhuisjes kunnen we
ook voederplankjes maken.
Laat maar weten waar de voorkeur naar uitgaat.
De ‘timmerdag’ is speciaal bedoeld voor kinderen maar ook
volwassenen zijn welkom.
Ik zorg voor materialen. (behalve de camera’s), de kosten
zijn € 5,-
Aanvang 15.00 uur,  locatie: Vrijheidslaan 128 te Breukelen.
Laat dus graag voor 1 februari weten of je mee doet.
Stuur even een bericht naar hansgrooten@ziggo.nl

           Hans Grooten

Agenda van de jaarvergadering
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Redactie VechtRoos Frank Odinot,  (020) 699 6046, afodinot@kpnplanet.nl

deadline tweede kwartaal: 15 maart 2020

Voorzitter
Jaap Gelderloos, De Hoef Westzijde 50,
1426 AT De Hoef
 (0297) 593808 of (06) 51205455, jog@stroomzicht.nl

Penningmeester
Hans Grooten  Vrijheidslaan 128  3621 HK Breukelen
0346-262118 hansgrooten@ziggo.nl
NL83TRIO0390347108 afd. Vechtstreek KMTP

Secretaris
Karen Gerding, Linnaeusdreef 69, 2621XV Breukelen (0346) 830389, karen.gerding@online.nl

Algemeen lid
Herma van Vliet, Grachtje 14,
3631 AH Nieuwersluis
(0294) 23 36 32, hermavanvliet@gmail.com

Dinsdag 24 maart 2020, het Web, 20.00 uur

Vogelhuisjes maken



Terugblik Bollenlezing
Een klein groepje van negen personen - waaronder
drie leden van het bestuur -  was op zes november
naar ’t Web gekomen. Een lezing over bollen door
de firma Van Tubergen stond op het programma.
Jammer dat er zo weinig belangstellenden waren
want de wegblijvers hebben iets gemist: het
enthousiasme waarmee de heer en mevrouw Van
Tubergen vertelden over hun zaak,
de vele dia’s die we zagen en natuurlijk niet te
vergeten de vele bollen die meegebracht waren en
die voor een prikje gekocht konden worden.
Van ‘gewone’ bollen van tulpen tot
exclusieve saffraankrokussen die hun
gewicht in goud waard zijn.
Ook vele soorten botanische bollen en als
ik iets heb geleerd is het wel dat als ik de
volgende keer bollen koop dat botanische
bollen zullen zijn. U weet dat natuurlijk
allang maar ik heb nu pas begrepen wat het
verschil is. Haalde ik elk jaar de bollen uit
mijn tuin om ze later in het najaar weer te
planten kreeg ik toch steeds minder bloemen. Geen
botanische bollen, blijkbaar.
Die hoef je niet op te graven, die laat je staan en
die vermeerderen zich vanzelf. Denk aan de
sneeuwklokjes, de narcissen die steeds weer
overvloedig terug komen.
De niet botanische tulpenbollen scheiden een stof
af die er voor zorgt dat ze het jaar daarop niet meer
bloeien.
Wil je ze nogmaals laten bloeien dan moet je ze
opgraven en ergens anders weer planten en er tevens
voor zorgen dat dat niet op ene plaats gebeurt waar

je andere bollen net uitgehaald hebt. Op een
eigen kweekveld worden vele planten gekweekt
om te zien welke variëteiten het het beste doen.
Ook de opslag van de bollen was nieuw voor mij.
Leg ik mijn bollen allemaal in de schuur, net niet
vriezend, blijken er diverse afdelingen in de
pakhuizen van Van Tubergen te zijn.
Sommigen verwarmd op kamertemperatuur,
anderen gekoeld op koelkast waarden en al tijdens
de opslag wordt op de kisten aangegeven waar de

bollen later heen gaan, wie de
bestellingen gedaan heeft en
worden om het bedrijf goed te
runnen, duidelijke opstel-
plaatsen van de bollen gemaakt.
Met een paar man worden dan
later de bestellingen uitge-
leverd. Een bedrijf dat min of
meer toevallig in handen kwam
want de mogelijkheid om een
bedrijf over te nemen kwam

eigenlijk meer als toeval langs bij de van
oorsprong zijnde vrachtwagenchauffeur.
Na wat wikken en wegen, praten met zijn vrouw
besloot dhr Van Tubergen de zaak over/aan te
nemen. Dat dat geen slecht idee was blijkt wel
uit de vele klanten die wereldwijd verspreid
wonen, van sir Elton John tot de Keukenhof.
Over de Keukenhof gesproken, we werden ook
vergast op prachtige plaatjes van die Keukenhof
waar de firma Van Tubergen ieder jaar een groot
stuk mag beplanten. U kent ze vast wel die
plaatjes van een bloemenzee.

Een kleurenpracht die op een
volgende dia volledig weggevaagd
was. Op die dia stond de toestand
zoals die in het najaar is. Afgegraven
grond, leeggelopen vijvers en enkel
wat stokken om de verschillende
bedden aan te geven die opnieuw
ingeplant gaan worden met
duizenden bollen. Handwerk om een
uithangbord voor de bollenteelt te
zijn in de paar weken die de
Keukenhof per jaar open is.
In het komend voorjaar zullen we
een excursie organiseren naar de
stand van Van Tubergen op de
Keukenhof waarbij we uitleg krijgen
over de beplanting, de soorten
bollen en waarna we daarna langs
gaan bij het bedrijf in Heemstede.
Dus let op; in de volgende VechtRoos
komt een stuk over die kleine
excursie. Eentje om van te smullen.
Hans Grooten.

saffraancrocus



Wellicht heeft u er al van gehoord of over gelezen,
er worden steeds meer mini-bossen aangelegd in
Nederland. Een leuk initiatief van IVN.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos
ter grootte van een tennisbaan.
Het minibos van 200m2 brengt natuurbeleving
dichterbij en bestaat uit verschillende soorten
bomen.
Het is een prettige en gezonde ontmoetingsplek
voor buurtbewoners, stimuleert de biodiversiteit,
vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de
luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.

Daarnaast doet het dienst als buitenlokaal waar
kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur.
Tiny Forest is een concept dat is bedacht door de
Indiase ingenieur Shubhendu Sharma, gebaseerd op
de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert
Akira Miyawaki. Hij ontwikkelde in de jaren zeventig
een methode om natuurlijke, inheemse bossen te
herstellen en legde ruim 1.700 bossen aan.
Deze bossen ontwikkelden zich binnen tien jaar tot
een veerkrachtig ecosysteem.
In december 2015 haalde IVN ingenieur Sharma naar
Nederland voor een bijzonder initiatief: het planten
van het eerste Tiny Forest van Europa. Samen met
Sharma,  de gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers,
schoolkinderen en buurtbewoners plantte IVN het
eerste Tiny Forest, midden in de stad.

En dit jaar was het ook zover in De Ronde Venen.
De gemeente De Ronde Venen is geselecteerd door
het IVN als een van de Tiny Forest-partnergemeenten
van 2019. Dit jaar zijn er in samenwerking met
scholen en vrijwilligers drie Tiny Forests aangelegd
in De Ronde Venen, te weten twee  in Uithoorn
(SoliDOEbos en Boompjesland) en één in Winis
(WILderNIS, Marktschipper 35).
Leuk om daar eens een kijkje te gaan nemen en
de komende jaren te zien hoe het een echt groot bos
wordt!
Natalie van Rosmalen

Tiny Forest in gemeente De Ronde Venen



Terugblik Rond de vijver
Frans van der Graaf  heeft ons op
24 september met een lezing
getiteld “Rond de Vijver”
meegenomen in alle aspecten van
het hebben van een vijver.
Van aanleg tot onderhoud, van
walplanten tot zuurstofleveranciers.
Over vissen, kikkers, salamanders,
waterslakken  en torren en libellen.
Daarnaast kwamen ook diverse
problemen aan de orde die zich
kunnen voordoen in uw zorgvuldig
aangelegde poeltje of grote vijver.
Troebel water, draad alg,
waterlelies die te groot worden voor
uw kleine plasje water, juist niet
meer bloeien of boven de
waterspiegel drijven.
Onderwaterplanten die de vijver
verstikken of dood gaan.
Eendenkroos op het wateroppervlak
en het bezoek van de reiger die uw
vijver als een restaurant met
Michelinster ziet.
Prominent aanwezig waren uiteraard
de waterlelie, de dotterbloem, de
kattenstaart, het snoekkruid en de
elegante zwanenbloem.
En natuurlijk de zuurstofplanten die
meehelpen aan een biologisch
evenwicht. Het was weer een
boeiende avond.
Adressen voor waterplanten in en
rond onze afdeling zijn de volgende:

De Watertuin Abcoude,
Voetangelweg 1, 1391 HJ Abcoude.
En voor waterlelies:
Nymphaea Eiland,
Voorweg 22, Noorden.

Foto: Harry Pierik Tuinontwerp
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Lezing: De wonderlijke wereld van eilandplanten
Lezing dinsdag 28 januari in t ’Web
door Bob Ursem
Dr Bob Ursem is wetenschappelijk directeur van de
Botanische tuin in Delft (en overigens voorzitter van
de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen,
bergbeklimmer, en nog veel meer).

Hij omschrijft zichzelf als een floristisch nesofiel,
iemand die gek is op eilanden, vanuit een bloemrijk
perspectief.
Eilanden zijn vaak landschappelijk zeer gevarieerd
met steile rots kliffen, zandige stranden en duinen,
actieve vulkanen, regenwouden die uitlopen tot
alpiene zones of ooit opgegroeide riffen van koraal
die door zee-spiegelverandering boven water zijn
gekomen. Isolatie en topografie leidde tot een grote
variatie van ecosystemen met zeer bijzondere
planten en dieren. Alfred Russell Wallace (Island
Life uit 1871) maakte al onderscheid tussen
oceanische en continentale eilanden.
Continentale eilanden liggen dicht bij een
continent, oceanische eilanden zijn altijd ver
geïsoleerd en in diep water.
In principe is een eiland een stuk land omgeven door
water. Maar is een rots in zee ook een eiland?
Australië is geen eiland, maar Groenland wordt wel
beschouwd als het grootste eiland op aarde.
Godfrey Baldacchino stelde in 2007 in zijn boek A
world of islands: An Island Studies Reader het
volgende voor: 10 hectare als minimumgrootte, dan
zijn er 86.732 eilanden groter dan 10 ha en kleiner
dan 100 miljoen ha.
En Groenland moest uiteraard worden uitgesloten.

Een interessant verschijnsel op eilanden is
endemisme, ofwel soorten die uitsluitend daar voor
komen.
Carlquist (1974) geeft percentages van endemische
plantensoorten. Canarische eilanden 53%, Sint
Helena 89%, Hawaii-eilanden 94%, Cuba 50%.
Deze biodiversiteits hotspots reikt zelfs zo ver, dat

meer dan de helft van ’s
werelds tropische mariene
biodiversiteit uitsluitend rond
eilanden aangetroffen wordt,
met 12 van de 18 centra van
mariene endemisme en 7 van de
10 wereldwijde koraalrif
‘hotspots’.
In Nieuw Caledonië zijn 2474
van de 3250 plantensoorten
endemisch.
Eén vulkanisch eiland in de
Philippijnen, Mount Makilian,
heeft meer houtachtige
gewassen dan vergelijkbare
plantensoorten in heel de
Verenigde Staten.
Bob Ursem zal u meenemen in
een niet te vergeten, en niet te
missen, reis door een wereld
van subtropisch nesofiel flora.

Jaap Gelderloos

Nieuwjaarsborrel 28 januari 2020
Op 28 januari na de lezing van Bob Ursem willen wij
u graag nog even kortstondig vasthouden voor het
drinken van een borrel. Na het vullen van de glazen
willen wij met u een toost (het is echt toost, geen
toast) uitbrengen op een gezond, mooi 2020. Wel
wat laat in januari, maar beter laat dan nooit.
Het Bestuur

Een lezing die u niet mag missen!



Ik ben in de laatste maanden van 2019 een beetje
gaan wennen  aan  de wat minder strakke vormen
in de bloemsierkunst: grotere contrasten in vormen
en vooral losser verwerkt in  arrangementen, waar
dat dan ook verantwoord is. Vazen bloemen los en
open gestoken,  ruimte tussen de verschillende
vormen en karakters, weinig of geen bladmateriaal
meer natuurlijk.
De wat strakkere  arrangementen  blijven gelukkig
ook  strakke vormen, omdat de omgeving dat dan
ook vraagt. In de Biedermeier  blijven bloemen
compact en dicht opeen verwerkt.
Ook in de verschillende  boeketten zie je een grote
verschuiving,  hoewel ik de grootgrutter niet
bepaald een plek vind om bloemen te kopen.
In het kader van schoenmaker blijft bij je leest  zie
je ook daar minder compacte  of Korenschoof
gebonden
oeketten. Zo ook bij de bloemisten  en in de media.
Bij dat laatste doel ik op het naar mijn mening altijd
nog te weinige bloemwerk en bloemgebruik op T.V.
Ooit heb ik in 1970 het Eurovisie songfestival van
een immense bloemversiering voorzien met grote
en kleurrijke arrangementen op het podium in de
RAI te Amsterdam.
Nederland presenteerde (Waterman, Hearts of soul
) zich toen  mede als bloemenland.  Tijdens de live
uitzending heb ik in de zaal gezeten, een hele
bijzondere ervaring!

Misschien is er dit jaar in Rotterdam ruimte voor
bloemen, dat zou wel weer eens leuk zijn. Nederland
is meer dan  de Rotterdamse haven  ook in 2020!

Met het bovenstaande heeft het volgende  niets te
maken,  maar ik ben er sinds kort achter waarom de
Buxusrups zo heeft toegeslagen in Nederland.
Ik wist nog van niets, toen ik het vroeg aan een
deskundige die grote, hele  grote struiken had staan
die totaal geen schade hadden van vraat: hoe kan
het nou dat de buxusrups jouw struiken heeft
overgeslagen en die van mij  en vele anderen niet?
Nou, dat is heel simpel,  vertelde hij, ik knip niet,
ik heb geen vormen of hagen of wat dan ook, ik laat
ze gewoon groeien.
Dan worden ze veel losser van vorm en
kunnen de vogels, met name d e
koolmezen er makkelijk bij. Dat zijn
namelijk de natuurlijke vijanden van
de rupsen.
De koolmezen voe- den zich
daar-mee, ze kunnen ze makkelijk be-
reiken in een losse struik. In een compacte bolvorm
of strakke haag kunnen de koolmezen ze niet
bereiken,  de rest laat zich raden ! Ik wist het niet,
u misschien wel. U weet meer van tuinen en
dergelijke, ik weet meer van bloemen.

Bloemrijke groet, Peter J. van Bussel

Schik in bloemen of zoiets!

Illustratie bij ‘Rond de vijver’ pagina 13

Allereerst  een bloemrijk en gezond jaar gewenst, dat het u allen goed mag gaan en 2020!


