Afdeling Asten - Someren
jan-feb 2020; jaargang 40 nr 3

maretakken op de voorgrond in het Limburgse land

mooie porseleinbes

Jaarvergadering 13 feb.

Zadenverdeling 4 mrt.
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Zadenverdeling Kerngroep Vaste
Planten

Woensdag 4 maart 2020 wordt de zadenverdeling
gehouden. We hopen dat er weer interessante
zaden ingebracht worden door zoveel mogelijk
mensen.
Aan de hand van een presentatie zullen de betreffende planten kort besproken worden. Daarna
worden de zaden gratis en zo eerlijk mogelijk verdeeld onder belangstellenden.
Met betrekking tot de verdeling:
a.u.b. de zaden inleveren vóór 22 februari zodat
ik voldoende tijd heb voor het maken van de presentatie.
Inleveren bij Anita Nijssen, Hoeksestraat 25 te
Someren. (Je kunt de zaden ook meebrengen naar
de algemene ledenvergadering op 13 feb. a.s.)
Tot woensdag 4 maart om 20.00 uur in de filmzaal
van het museum, Ostaderstraat 23 te Asten.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk en nietleden betalen € 5,--.
We hopen op een goede opkomst !!

Voorwoord van de redactie

Het nieuwe jaar ging zojuist van start. De klimaatveranderingen zijn zeer goed zicht- en voelbaar. Het is
zeer zacht; in de 2e helft van dec. al mooi “voorjaarsweertje”!! De bladeren zijn nog maar net gevallen en
de vogels gaan al volop fluiten.
Vooreerst wensen wij jullie allen een gezond en mooi
2020. Laat het ook een goed jaar voor onze afdeling
worden met weer mooie nieuwe activiteiten.
Binnenkort is weer de algemene Jaarvergadering. De
uitnodiging hiervoor is in dit info.blad opgenomen.
Graag zien we jullie hier.
In jan. en mrt. zijn enkele mooie lezingen gepland en
natuurlijk worden ook de gebruikelijke thema-avonden
van de kerngroepen bloemschikken en dendrologie
weer gehouden.
Gerard Derikx gaat zich na 15 jaar aktief bestuurslid/secretaris terugtreden uit het bestuur. Wie neemt dit
stokje over ? Denk er eens goed over na. Veel werk
is inmiddels al overgedragen aan vrijwilligers buiten
het bestuur. Daardoor blijft de tijdsinzet voor de opvolger echt beperkt. Hierover kunnen goede afspraken gemaakt worden. Laat ons niet in de steek. Het
komt er nu op aan. Help ons en ... graag weer tot ziens
op de komende activiteiten.

Activiteiten jan-feb 2020
Datum
Wo 8 jan
Wo 15 jan
Wo 12 feb
Do 13 feb
Do 20 feb
Wo 4 mrt
Za 7 mrt

Tijd
20u

Activiteit
Thema-avond bloemschikken
"Boek van Gr&Bl en Keukenspullen"
20u Alg.lezing: "Wat planten willen" door Piet vd Laar
20u Thema-avond bloemschikken"Zwart/wit en Spiraal"
20u Jaarvergadering; na de pauze info. over de zomerreis 2020
20u Thema-avond dendrologie "Voedselbossen en
onderlinge communicatie tussen planten en bomen”
20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten
13.30-Workshop Vogelhuisje timmeren en verven
-16u

Locatie
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Klok en Peelmuseum
Buiten en Zo, Lierop

Deadline inbreng copy editie mrt-apr 2020: 15 feb 2020
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Alg. lezing Piet vd Laar “Wat planten
willen”
Deze lezing is, zoals
eerder meegedeeld,
verplaatst naar wo.
15 jan.
De passie voor grond
en substraten om
planten een optimale
groei en levenscyclus
mee te geven heeft
ons ertoe gedreven om het maximale te willen bereiken wat een plant in zich heeft. Buiten de weersomstandigheden waar wij geen invloed op hebben is het
substraat waar ze in moeten gedijen het belangrijkste
voor de plant. Zonder planteigen substraat geen
mooie planten. Door ons te verdiepen in de behoefte
van planten in hun natuurlijke habitat kunnen wij op
een kleinschalige manier grond mixen en substraten
aanbieden die voor uw planten van belang zijn.
De lezing is in het Klok & PeelMuseum, Ostaderstraat
23, Asten; aanvang 20u. Leden van Groei&Bloei
hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 5,-- pp.

Plant van de maand januari

Galanthus nivalis sneeuwklokje
Het sneeuwklokje is een bolgewas dat je gemakkelijk
kunt laten verwilderen. Her en der komt deze ook in
de natuur spontaan voor in bossen en parken. Het
wordt gezien als de eerste boodschapper van de lente.
Soms bloeit het al in december. Ze wordt ongeveer
25 cm hoog. De bloemen hebben elk een eigen
stengel en hangen van de top van de stengel als een
klokje naar beneden. De wortelstandige lange smalle
bladeren zijn blauwgroen. Op den duur vormen zich
grote bloemta-pijten. Deze plant is vermeerderd door
Gusta de Beer.

"GRONDZAKEN" door Piet vd Laar
Beste tuinliefhebbers, vanaf jonge leeftijd ben ik
middels mijn vader en moeder geconfronteerd met
planten in de ruimste zin van het woord. Door mijn
vader vooral met planten uit de natuur terwijl mijn
moeder me wegwijs maakte in de tuinplantenwereld.
Toen ik een jaar of tien was had ik een eigen tuintje
met een vijvertje onder onze oude perenboom en mijn
voorkeur ging al snel uit naar het zaaien en stekken
van sierplanten zoals fuchsia's, dahlia's, vlijtige liesjes
en nog veel meer. Toen ik samen met mijn vrouw een
eigen huis kocht met daarbij een kleine tuin werd mijn
interesse alleen maar groter omdat wij zelf ons tuintje
konden inrichten. Door mijn passie gingen wij al gauw
tuin- en plantenbeurzen bezoeken en kwamen met de
meest voor ons vreemde planten thuis. De kunst was
om deze "vreemde gasten" een goede plaats in de
tuin te bezorgen maar nog belangrijker was om die
gasten een goede bodem te geven zodat ze het jaar
erop weer terugkwamen en dan liefst een maatje
groter als wat ze het jaar ervoor waren. Onze tuin staat
nu vol vreemde kostgangers en wij kijken elk jaar weer
naar het voorjaar uit. Soms verlies je wat, dat is niet
leuk en soms win je wat en daar wordt het verlies weer
mee gecompenseerd.
Bij het inrichten van je tuin is het belangrijk om te weten
wat je grondsoort is. Dit in verband met de keuze van
je planten of het aanpassen van de grond in je tuin
door het aanbrengen van substraten of het maken van
je eigen grondmix. Grond is een van de belangrijkste
onderdelen om je planten gezond te laten opgroeien
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of het nu in de tuin is of op het balkon. Grond is altijd
en overal een natuurlijk gegeven.
Mijn vader was door zijn werk bij de Nederlandse
Heidemaatschappij gespecialiseerd in de verschillende grondsoorten van Zuid Nederland zoals leemgrond, zandgrond, veengrond, rivierklei, enz. Die
passie is overgeslagen naar mij, vooral om planten
een optimale groei en levenscyclus mee te geven om
het maximale te willen bereiken wat een plant in zich
heeft. Buiten de weersomstandigheden waar wij gelukkig geen invloed op hebben is het substraat waar
ze in moeten gedijen het belangrijkste voor de plant.
Dikwijls is dat grond die al aanwezig is maar het kan
ook zijn dat je grond een aanpassing vereist. Zonder
plant-eigen substraten geen mooie planten. Door ons
te verdiepen in de behoeften van planten in hun natuurlijke habitat kunnen wij op een kleinschalige
manier grondmixen en substraten aanbieden die voor
uw planten van belang zijn.
Op 15 jan. a.s. geef ik een lezing bij de afdeling Asten
Someren die zal gaan over grondsoorten en substraten. Alle voorkomende grondsoorten in Nederland
worden behandeld maar ook de substraten die voor
diverse planten in uw tuin voor een weelderige groei
en bloei kunnen zorgen. Nog even genieten van de
laatste bloeiers, en in januari zullen de eerste planten
zoals de winterakonieten, de hamamelissen en de
edgeworthia hun bloemen weer tonen.
Piet van de Laar
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020
Datum: do.13 feb. 2020; aanvang 20u.
Locatie: Klok en Peel Museum, Ostaderstraat 23,
5721 WC Asten
De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur.
Wij nodigen jullie hiervoor van harte uit. Wij zullen onder andere
weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken
wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging. Na de pauze is er een korte presentatie over het
reisprogramma 2020.
De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Digitaal jaarverslag 2019
3. Digitaal financieel verslag 2019
4. Verslag van de kascontrole-commissie
5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6. Huldiging jubilarissen (25-40-50 jaar)
7. Bestuursmutaties *)
8. Rondvraag
9. Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland-Frankrijk- Luxemburg
in de 2e helft van juni 2020
10. Uitreiking plant van de maand
*) Dit jaar zijn de volgende mutaties aan de orde:
-Francien Verheijen is vanaf 2013 penningmeester van de afdeling; het laatste jaar als fin.administrateur.
Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar.
-Famke Weerts is vanaf 2012 bestuurlijk betrokken bij de afdeling; de laatste 2 jaar als algemeen adviseur.
Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar.
Voorgesteld wordt beiden opnieuw te benoemen voor maximaal 3 jaar.
-Frank van Horne is vanaf 2014 bestuurlijk betrokken bij de afdeling; (2 x 3 jaar). Dit betekent dat hij per
2020 statutair niet herbenoembaar is. Hij is bereid het komende jaar als algemeen adviseur het bestuur/de
vereniging te ondersteunen.
-Gerard Derikx is vanaf 2005 bestuurlijk betrokken bij de afdeling. Hij heeft kenbaar gemaakt per 2020 te
gaan stoppen. Dit houdt in dat we vanaf nu geen secretaris meer hebben en dus dringend behoefte hebben
aan een opvolger. Help ons aub dit probleem op te lossen.
-Zoals bekend is de voorzittersfunctie momenteel vacant. Piet vd Laar is bereid deze vacature in te vullen
en dus voorzitter te worden. Voorgesteld wordt hem als zodanig te benoemen.
Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering bij
Gerard Derikx; T.0493-693048 E: gerard--derikx@hetnet.nl
De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.
GRAAG REKENEN WIJ OP JULLIE AANWEZIGHEID.
Het bestuur.
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Workshop nestkastje timmeren en
verven
Op za. 7 maart a.s.
gaan we een nestkastje timmeren en
daarna verven.
Om de jeugd meer te
betrekken bij de natuur is dit een leuke
activiteit om samen
met kinderen of kleinkinderen te doen.
We gaan dit doen op
de locatie BuitenEnZo, Kerkenhuis 7-10 5715 BP
in Lierop. Dit is een locatie voor cliënten met een
dagbesteding. Deze is gesitueerd vlak bij een
bosgebied. Er zijn ook dieren en een timmerwerkplaats.
De kosten zijn € 12,50 voor leden en € 15,-- voor
niet leden en is incl. koffie of thee met iets lekkers
gemaakt door de cliënten. Opgeven bij Maria Hendrikx vóór 1 feb. 2020. Email majhendrikx@outlook.
com of tel. 0493-494041.

Koffiedik is goed voor de tuin
Gooi de filterzakjes met
koffie dus niet in de
vuilnisbak. De koffiedrab bevat allerlei voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Omdat koffiedrab licht zurig is,
zullen vooral planten die van zure grond houden goed
reageren op een extra gift koffiedik. Je kunt hierbij
denken aan rododendrons en hortensia’s. Bij hortensia’s is het ook een goed middel om blauwe bloemen
te krijgen. De zuurgraad van koffiedrab is ongeveer
5,1.
Je kunt het ook over je grasveld strooien of een extra
gift geven aan je tomaten of pompoenen. Ook wordt
koffiedrab vaak gemixt met potgrond en dan gebruikt
voor het oppotten van planten. Overdrijf dan niet met
de hoeveelheid koffiedrab. Koffiedrab is ook een
beetje zout en dan schaadt overdaad. Als de zuurgraad een probleem is, kun je ook wat kalk toevoegen.
Je kunt het natuurlijk ook op de composthoop gooien.
Het versnelt het composteren van het overige materiaal in de composthoop. Wormen houden erg van
koffiedik. Wacht niet te lang met het gebruiken van
koffiedrab omdat het snel gaat schimmelen. Nog een
ander voordeel van het gebruik van koffiedik is dat
katten, mieren, vliegen en slakken een hekel hebben
aan de geur.
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Thema bijeenkomst dendrologie 20 februari 2020

Het thema voor onze volgende bijeenkomst is:
“voedselbossen en onderlinge communicatie tussen
planten en bomen”.
We leven momenteel in roerige tijden waarin alles op
zijn kop lijkt te staan. Zeker als het gaat over de bescherming van de natuur. Begrippen als klimaatverandering, stikstof, PFAS zijn aan de orde van de dag.
Door studie en onderzoek komt er steeds meer kennis
over allerlei zaken ter beschikking. Dit alles maakt het
tot een ingewikkeld verhaal, maar ook heel interessant. Met het thema voedselbos probeert onze deskundige Chris vd Wurff hierin een bijdrage te leveren
als het gaat over bomen, struiken en planten. Een
nieuw belangrijk inzicht daarbij is de onderlinge
communicatie tussen planten en bomen via mycorrhiza. Dit is een samenlevingsvorm van schimmels en
planten via de wortels. Zo'n voedselbos kan helemaal
zelfvoorzienend en klimaatbestendig zijn. In de media
is er volop aandacht. Ook als mogelijk landbouwsysteem voor de toekomst, waarbij de scheiding tussen
natuur en landbouw vervaagt. Samen met Chris gaan
we invulling geven aan deze avond waarbij iedereen
die hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook
erg welkom is.
De bijeenkomst is op donderdag 20 februari 2020 om
20.00 uur in museum Klok en Peel in Asten. De entree
is gratis voor leden van Groei & Bloei, voor andere
belangstellenden die van harte welkom zijn € 2.--.
Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren
RvN

Plant van de maand februari
Carex morrowii zegge
Deze zegge is een vaste
plant en een gemakkelijk
siergras. Ze groeit overal
prima in goede tuingrond in
de zon, halfschaduw en
zelfs volle schaduw. Ze
bloeit in mei met kleine
bloeiaren en de smalle bladeren zijn groen met een
witte rand. Ze wordt 20-30
cm hoog.
Uit de kluiten gewassen pollen laten zich in de lente
gemakkelijk delen en vormen dan snel een winter-groen tapijt. Een uitstekende bodembedekker dus.
Deze plant is vermeerderd door Germa Aarts.
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Wat te doen na de Buxus? De alternatieven op een rij ( deel 1 van 2)
Buxusstruiken leggen op dit moment massaal het loodje en bestrijding lijkt maar heel beperkt te helpen. We
gingen te rade bij een groenexpert, Jan van der Velden van het Plantenpark aan de Raktseweg (tussen
Deurne en Helmond).Buxus wordt op dit moment op twee manieren belaagd en het ziet er op veel plaatsen
heel slecht uit. De ene aantasting is de schimmelziekte cylindrocladium buxicola. De aantasting begint met
zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan
zwarte strepen op de jonge twijgen. In principe kun je behandelen met aangepaste fungicides vanaf mei.
Vooral extra opletten bij warme, vochtige periodes met veel neerslag. Een veel lastiger aantasting is de
buxusmot (cydalima perspectalis).Felgroene rupsen, met een zwarte kop, die zich voeden met de bladeren
van Buxus. Deze rups kan tot 4 cm groot worden (maar is in het jonge stadium veel kleiner en veel lastiger
om te zien). Er zijn meerdere generaties per jaar. De buxusmot komt van oorsprong uit Azië (Japan, Zuid-Korea, China) en is sinds 2006 waargenomen in Baden-Württemberg (Duitsland) en bij Basel (Zwitserland),
hoogstwaarschijnlijk met een importzending (boomkwekerijhandel met China) meegekomen. Daarna heeft de
buxusmot in de afgelopen 10 jaar een gestage opmars door de rest van Europa gemaakt. In het begin zijn de
rupsen klein en is de schade moeilijk zichtbaar maar volwassen rupsen kunnen in korte tijd een plant volledig
kaalvreten. Van ei tot verpopping (naar mot) duurt ongeveer 26 dagen. Op de aangetaste planten wordt een
spinsel achtergelaten.Bestrijden kan in principe door de rupsen weg te vangen, maar bij iets grotere heggen
is dat praktisch ondoenlijk, je moet het bijna dagelijks doen. Zeker bij zware aantastingen is het noodzakelijk
om met chemische bestrijdingsmiddelen te werken. Omdat de buxusmot meerdere cycli per jaar kent (en niet
alle eitjes tegelijk gelegd worden), moet je dus het hele groeiseizoen blijven bestrijden. En omdat er steeds
‘verse’ buxusmotten van buitenaf je tuin in komen, blijft bestrijding noodzakelijk zolang je Buxus hebt, jarenlang.
Belangrijk is overigens dat je zorgt voor een goed biotoop in je tuin met veel vogels (de beste insectenvangers!),
hang dus in de winter veel vetbollen op en strooi regelmatig vogelvoer, zodat vogels in je tuin blijven komen.
Vogels zijn ook een prima natuurlijke bestrijders van de taxuskever, van engerlingen en emelten; ze zorgen
voor een natuurlijk evenwicht in de tuin. Maar, als je de buxusmot chemisch bestrijdt, is wel weer funest voor
de vogels. Immers, de vogels eten van de bespoten rupsen, Dus is chemische bestrijding van de buxusmot
(en zeker jarenlange bestrijding) niet zo’n goed idee. Alles bij elkaar is eigenlijk de beste oplossing om de
Buxus uit de tuin te verwijderen.
Als je eenmaal dat stevige besluit hebt genomen, komt natuurlijk de vraag: wat dan?
Stap 1: grondverbetering
Buxus heeft meestal al jarenlang op dezelfde plek gestaan, is niet al te veel bemest (want dan groei-ie zo
hard) en dus is de grond redelijk uitgeput. Het beste is om een gedeelte van de oude grond te verwijderen en
het plantgat aan te vullen met goede tuinaarde en compost, eventueel vermengd met turf en oude stalmest.
Zorg in ieder geval voor veel humus in de grond (houdt het vocht goed vast) en voldoende voorraadbemesting.
Stap 2: keuze uit alternatieven
De groenblijvende alternatieven
Ilex crenata (Japanse hulst) is een goed alternatief voor buxus. De plant lijkt er inderdaad sterk op: groenblijvend, fijne donkergroene blaadjes, laat zich goed snoeien. Een haagje, blok of bol creëren met Ilex crenata kan dan ook perfect. Het grootste voordeel is: de buxusmot lust deze planten helemaal niet! Maar Ilex
heeft ook enkele nadelen. De plant groeit iets sneller en wat minder bossig dan Buxus, daardoor moet je wat
vaker snoeien. Let ook op met het geven van te veel kalk, in tegenstelling tot Buxus is Ilex daar niet zo gek
op. Ook mag Ilex niet te nat en niet te droog staan, het is (helaas) een plant die gewoon wat meer aandacht
nodig heeft.
De variëteiten ‘Green Hedge’ en ‘Dark Green’ lijken het sterkst op buxus, maar ook Ilex crenata ‘Convexa’
is een goed alternatief, met als belangrijkste verschil dat de blaadjes een beetje gebold staan. De variëteit
‘Stokes’ groeit wat trager en blijft wat kleiner, en is daardoor erg geschikt voor kleine haagjes of lage bollen.
De variëteit ‘Blondie’ heeft een mooie, goudgele gloed. En de soort ‘Golden Gem’ is dan weer geelbont van
blad, en komt erg mooi tot zijn recht als bol of bodembedekker tussen andere groenbladige planten.
Een aantal andere Ilex-soorten: Ilex meserveae ‘Little Rascal’ -blauwe Hulst kan tot 1 m hoog worden.
Het gladde, glimmende, gekartelde blad van deze Hulst is donkergroen tot blauwgroen. Heel goed winterhard.
Ilex maximowicziana 'Kanehirae' is ideaal te gebruiken als haagplant. De kleine bladeren zijn glanzend en
donkergroen. Ilex maximowicziana 'Kanehirae' heeft zeer onopvallend witte bloemetjes in mei – juni dat gevolgd
wordt door een klein glimmend zwart besje. Groeit op vrijwel alle grondsoorten tot een mooie haag.
Volgende deel komt in het infoblad maart-april of nu al op de websitre.
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Indien onbestelbaar retour: Marsstraat 6, 5721 XW Asten
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