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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
mei 2015

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Openingstijden:
van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek brengt
i.v.m. eventuele afwezigheid
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00 Zondagen en feestdagen
zijn wij gesloten

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

22

MEI

In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Europese orchideeën
In deze tijd van het jaar zijn er in ons land en ook vlak over de grens in België
en Duitsland vele orchideeën in bloei te vinden. Sommigen van ons hebben
zelfs enkele soorten in de tuin staan. Vanavond neemt Albert Maas ons mee
langs deze orchideeën van de koude grond.

Orchis mascula (foto NH)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialenverkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 2 juni. Deze avond gaan we jonge plantjes oppotten. De kweekclub
zorgt voor materiaal. En natuurlijk kunnen jullie altijd planten meenemen waar
vragen over zijn, iets bijzonders over te vertellen is of waar je problemen mee
heeft.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
De voorjaarsveiling kende weer een mooi aanbod aan planten. En dit alles
geveild onder de bezielende leiding van twee showmasters. Met dank aan Jos
en Patrick. Het was weer stevig doorrekenen en administreren. Ook hier dank
aan Wim, Gerard en Jos. Jammer dat de opkomst iets lager was dan dat we
gewent zijn. Ik denk dat dit te wijten is aan de voorjaarsvakantie.
Dit soort gelegenheden biedt onze leden natuurlijk de gelegenheid om hun
verzameling uit te breiden, maar……… in oktober is er natuurlijk weer een
mogelijkheid.
In ieder geval was het weer geslaagd.
Huub Boesten

JAARPROGRAMMA 2015
22 mei (let op datum)
19 juni
17 juli
augustus
17/18/19 september
16 oktober
20 november
december

Albert Maas, Europese orchideeën
Patrick Mannens, Guadeloupe
nog niet bekend
vakantie
Jubileum!
Veiling
Nog niet bekend
Eindejaar
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WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

CYPRIPEDIUM

EEN TUINORCHIDEE?

Soms sta je in het tuincentrum ineens
voor verrassingen. Al heel lang
worden er bij de vijverplanten rietorchissen verkocht en bij de bloembollen vind je regelmatig pleiones en
bletilla’s die het in ons klimaat in de
tuin best naar hun zin hebben. Maar
sinds enkele jaren is dit assortiment
op veel plaatsen uitgebreid met
Cypripediums.

Deze winterharde variant van de
venusschoentjes stond lang bekend
als iets voor enkele specialisten. Ze
hadden speciale mengsels en koude
bakken nodig en waren alleen te koop
bij een enkele speciale kwekerij.
Een bedrijf, Anthura BV, heeft er
brood in gezien en is begonnen met
het opkweken van grote hoeveelheden Cypripediums voor in de tuin.
Niks geen speciale grond meer.
Volgens de verkooppraatjes zijn het
net
hosta’s:
liefst
halfschaduw,
humusrijke
vochtige
maar
goed
doorlatende grond en dan moeten ze
het doen.
Als je de planten ziet staan dan lijken
het op het eerste gezicht natuursoorten te zijn, maar op de website
van de kweker hebben ze het over
sterke hybriden. Dat laatste is
waarschijnlijk het geval. En aan de
kleine variaties te zien worden ze uit
zaad gekweekt. Enkele soorten, zoals
bijvoorbeeld Cypripedium reginae,
waren al niet zo moeilijk in de tuin,
als je er tenminste aan kon komen.
Door deze soorten te kruisen met
andere, lastigere soorten en goed te
selecteren hebben ze een relatief
gemakkelijke plant weten te kweken.
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Ze doen het inderdaad goed op
plaatsten waar ook hosta’s goed
gedijen. Ik heb zelf ondervonden dat
het wel belangrijk is dat de grond
rondom de neuzen een beetje schoon
is vóórdat ze boven de grond komen.
Wanneer er rottend blad tegenaan ligt
en de neuzen te nat blijven, gaan ze
gemakkelijk rotten.
Cypripedium reginae heb ik al enkele
jaren en Cypripedium Kentucky™ heb
ik twee jaar gehad. Het tweede jaar
rotte een van de twee neuzen weg.
De tweede kwam goed op maar is
helaas door de slakken geveld. Ook
dat hebben ze blijkbaar gemeen met
hosta’s!

HEEMPARK TENELLAPLAS
Enkele jaren gelden schreef ik al eens
over de orchideeëntuin het Gerendal
in Zuid-Limburg. Deze maand wil ik
de aandacht vestigen op Heempark
Tenellaplas op Goeree-Overflakkee.
De tuin licht verscholen in de duinen
van dit eiland.
Heempark Tenellaplas (3 ha) bestaat
uit een fraaie duinplas, die tussen
afgegraven binnenduinhellingen ligt,
die tot enkele meters boven het
grondwater reiken.
De naam van Cees Sipkes, een van de
heemtuinpioniers in Nederland, is
onverbrekelijk met dit heempark
verbonden. Hij begon met de aanleg
van ‘zijn’ instructief plantsoen in
1948, nadat hij al heel veel kennis en
ervaring had opgedaan met het
kweken van wilde inheemse planten in
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zijn kwekerij ‘De Teunisbloem’ in
Overveen en met het aanleggen en
beplanten van Thijsse’s Hof (in 1925).
Al voor de aanleg en zeker ook daarna
kwam tot ieders verrassing het teer
guichelheil (Anagallis tenella) massaal
voor in het gebied. Dit inspireerde
Sipkes tot de naamgeving van het
heempark: Tenellaplas.
Hij maakte van het heempark in de
loop van de jaren een botanisch
juweeltje. Hij leidde er veel excursies
en werkte er nog tot op hoge leeftijd.

Het sfeervolle geheel van water- en
moerasvegetaties, natte duinvalleien,
droge duinen, duinbos en stinzen
herbergt een groot deel van de
Nederlandse duinflora, maar ook bijzondere planten uit andere districten
zijn er te vinden.
Van april tot september bloeien er
o.a. 14 soorten orchideeën, enkele
soorten gentiaan, parnassia, grote
wilde tijm, vleugeltjesbloem, engelse
alant, duinroosje, maretak…
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Een klein stukje wordt regelmatig
afgeplagd om plaats te bieden aan
pioniervegetatie zoals vetblad en teer
guichelheil. Om muurplanten als
muurvaren,
steenbreekvaren,
tongvaren en muurbloem een plekje
te geven, is een kleine ruïne van een
voormalig duinhuisje in het park
neergezet en is er een muurtje van
oude bakstenen gebouwd.

In 2009 vond ik er onder andere
poppenorchis,
moeraswespenorchis,
hondskruid, diverse orchissen en het
rood bosvogeltje. Door de kleinschaligheid van de tuin is alles goed
te benaderen en te fotograferen.
De ingang van de tuin is te bereiken
via bezoekerscentrum van het Zuidhollands Landschap, Duinstraat 12a,
Rockanje. Het Heempark is dagelijks
open van zonsopgang tot zonsondergang en is gratis toegankelijk.
De duinen en het strand rondom het
park lenen zich voor een heerlijke
wandeling waarbij je soms ook nog
orchideeën tegenkomt.

Een boomgaard met hoogstamrassen
en bloemenweiden vlakbij maken ook
nog deel uit van het terrein, dat
tegenwoordig beheerd wordt door
medewerkers van de Stichting Het
Zuidhollands
Landschap
en
een
groepje enthousiaste vrijwilligers.
Als speciale voorzieningen voor dieren
zijn op het heemparkterrein een
bijenstal geplaatst en verschillende
paddenpoeltjes gegraven.
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(informatie volgens www.stichtingoase.nl)

KEURING
Beginners:
Arno Janssen
Leptotes bicolor
Dendrobium thyrsiflorum
Psygmorchis pusilla
Dendrobium unicum
Fam. Teurlincx
Dendrobium wardianum
Epidendrum vitellinum x
(tripunktatum x semialperta)
Hans Strijb
Dendrobium farmeri

8,6
8,5
8,5
8,0

D
D
D
D

8,8 D
7,8 D
7,4

Jos Nuyten
Phalaenopsis corningiana viol. 7,8 D
Tolumnia 'Plum'
7,6 D
Barkeria hybride
7,3
Phalaenopsis tetraspis
7,1
Gevorderden:
Fam. Stompff
Chysis bractescens
Dendrobium aphyllum

8,3
8,1

Gerard de Puit
Pleurothallis rabei
Pleurothallis pedunculata
Coelogyne flaccida

8,5 D
8
6,9

Jos Verhoeven
Bletia striata
Cymbidium lowianum

7,8
7,3

Piet Lambrechts
Dendrobium delicatum

8,1

APRIL

2015

Superkwekers:
Fam. Coenen
Mycaranthes sp. Hildebrandii
Acronia discoidea
Acronia discoidea
Oberonia rosea
Pleurothallis species
Pleurothallis alpina Ames
Pleurothallis species
Encyclia campylostalix

8,4
7,9
7,9
7,9
7,7
7,7
7,6
7,5

Frans Blom
Bulbophyllum eberhardtii
Bulbophyllum falcata

8,8
7,9

Hans Faro
Paphiopedilum micranthum
Phalaenopsis parishii

8,3
8,2

Martien Stiphout
Cypripedium formosanum
9,5 D L
Paphiopedilum micranthum var.
oblatum
8,6
Paphiopedilum lowii
8,4
Paphiopedilum drudruryi
8,4
Paphiopedilum haynaldianum 7,9
Paphiopedilum stonstonei hybr 7,3
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PLANT

VAN DE MAAND APRIL 2015

De plant van de maand april was een enorme Dendrobium delicatum van Piet
Lambrechts. Hij houdt hem ogenschijnlijk eenvoudig vast met een hand.
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AGENDA 2015
8 t/m 9 mei: Plantenmarkt Hortus Botanicus Leiden, www.hortusleiden.nl
14 t/m 17 mei: Orchideeëntentoonstelling met kunst en ambachten, Reinhart
Orchideeën, Haren, www.reinhartorchideeen.nl
16 mei: Internationale Ruil en Verkoopbeurs - Orchideeënvereniging Kring
Arnhem

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
kringblad
potmateriaal
kweekgroep
keuring

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Huub/Sjors
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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