
Nationale tuinweek: aan de wandel of op de fiets! 

Deventer door vlinderogen . 

Turfvrije potgrond, het is er! 

Groene boekje - Jaargang 53 - nummer 2   mei 2022 
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Deelname aan al onze activiteiten is altijd voor eigen risico. 

nummer 2 — mei 

Agenda 
Gardenista. woensdag 25 mei Bezoek op  eigen 
 t/m zondag 29 mei gelegenheid. 

Lentefair Diepenveen. donderdag 26 mei Pastorietuin Diepenveen. 
 11.00 – 17.00 uur 

Dagexcursie vrijdag 10 juni Opstap Postillion Hotel 
Drenthe/Groningen.  Deventer. 

Nationale Tuinweek. Avondexcursies tussen Stadstuinen/parken 
 13 en 17 juni, voor exacte Deventer. 
  tijden en aanmeldingen  
 zie website. 

Open Tuinen Route. zaterdag 18 juni Start parkeerterrein 
Omgeving Gorssel. Start 09.30 – 10.30 uur  “De Rozentuin”, 
  Deventerweg 40, Epse. 

Driedaagse excursie Zuid- donderdag 7 juli t/m Opstap Postillion Hotel 
Holland. zaterdag 9 juli Deventer. 

Dagexcursie o.a arboretum zaterdag 13 augustus Opstap Postillion Hotel 
Arcadië, kwekerij Jacobs en  Deventer. 
Tuingoed Foltz. 

Dagexcursie Floriade. vrijdag 26 augustus Opstap Postillion Hotel 
  Deventer. 

Op onze website www.deventer.groei.nl vindt u meer informatie over 
bovengenoemde activiteiten, als ook over eventuele bijzondere maatregelen. 

Daarnaast vindt u actuele informatie in onze maandelijkse Nieuwsflits. 

 

 Afdelingsblad van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 
Deventer en omstreken 
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Van de voorzitter 

Het mag weer, het kan weer en dus zijn we er de afgelopen maanden weer 
vol ingegaan met enkele zeer interessante lezingen, voorafgegaan door onze 
ALV begin maart. Dat het mag en kan betekent echter nog niet dat een ieder 
zich alweer vrij voelt om aan groepsactiviteiten deel te nemen. Bij de lezingen 
bleef het aantal deelnemende leden duidelijk achter bij wat we gewend waren 
en hetzelfde gold voor het aantal aanmeldingen voor de meerdaagse excursies. 
Of kan het zijn dat men er aan moet wennen dat het weer kan…. 

Inmiddels zijn de tuinclubs wel alle goed bezet en hetzelfde geldt voor de 
moestuincursus die eind maart is gestart en als u dit leest is afgerond. De 

bloemschikkers hebben elkaar ook nog driemaal getroffen en daarmee de schade uit vorig 
najaar ingehaald. 

Als ik dit stukje schrijf, zitten we midden in de ‘week van de groene tuin’. Hebt u daar iets van 
meegekregen? Als bestuur zijn we er pas laat over geïnformeerd en hebben er daarom geen 
activiteiten aan kunnen verbinden. Dat hopen we in de Nationale Tuinweek van 12-19 juni 
goed te maken. Maar eigenlijk hoeven we natuurlijk als leden van onze vereniging niet 
gestimuleerd te worden om onze tuin te vergroenen. Dat doen we van nature toch al! Of kan 
het toch nog beter? 

Het landelijk bestuur beraadt zich inderdaad op een programma om ons nog ‘groener’ te laten 
tuinieren. Klimaatvriendelijker of zo u wilt planeetvriendelijker. Wat houdt dat zoal in? Wel, 

onder meer afzien van het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en het verminderen van het gebruik 
van turf en turfhoudende producten als potgrond. 
Met gevarieerde beplanting zorgen voor meer 
biodiversiteit. Spaarzaam zijn met water en planten 
kiezen die aangepast zijn aan het veranderende 
klimaat. Als bestuur kunnen we hier geheel achter 
staan. 

Intussen barsten de zomeractiviteiten los. Komende 
week de Lentefair in Diepenveen, altijd weer een 
feest met heerlijke taarten en een gezellige sfeer 
in de groene ambiance van de pastorietuin. In dezelfde 
week Gardenista, het groene Groei & Bloei festival, op 
het prachtige landgoed ‘Den Alerdinck’ in Laag-
Zuthem. Nog meer excursies in de komende 
maanden en volgende maand de al eerder ge-
noemde Nationale Tuinweek met de traditionele 
Open Tuinen Route. Wat een mogelijkheden om 
nieuwe ideeën op te doen! Ik hoop dan ook van 

harte dat u uw terughoudendheid, zo u die nog mocht hebben, laat varen en gaat genieten van 
een of meerdere van deze activiteiten. 

Dit geldt overigens ook voor dit boekje, door onze redactie weer met zorg samengesteld. 
Geniet van het lezen ervan! 

Cor Koppert  

Foto: brianeiler
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In de afgelopen twee jaar kon de Lentefair in de pastorietuin in Diepenveen vanwege corona 
niet doorgaan, nu kan het gelukkig weer. Op Hemelvaartsdag (26 mei) vindt de Lentefair weer 
plaats. De grote fair kenmerkt zich door een plezierige, rustieke sfeer in een prachtige omgeving. 
De fair heeft een groen karakter waar vele standhouders hun groene en ambachtelijke 
producten aan de man brengen. 
Op het terras wordt koffie en thee geschonken, uiteraard met heerlijke taart, gebakken door 
mensen uit Diepenveen. 
Naast de activiteiten in de pastorietuin is ook de kerk open om te bezichtigen of de tentoon-
stelling te bezoeken. 

Kom en geniet van al het moois tussen 11.00 – 17.00 uur! 

Lentefair Diepenveen op Hemelvaartsdag 

Stads- en balkontuinen. 

Dit is het thema van de Nationale Tuinweek dit jaar. Vanuit het bestuur zijn we bezig om in de 
betreffende week, van 12-19 juni, enkele avondexcursies door de Deventer binnenstad uit te 
werken. Dit betreft allereerst een excursie langs typische stadstuinen, een andere over het 
Vogeleiland en door het Rijsterborgherpark waar veel bijzondere bomen staan en een derde 
over de (natuurlijke) oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Via onze Nieuwsflitsen en 
onze website zullen we melden wanneer elke excursie gaat plaatsvinden en hoe u zich kunt 
aanmelden. 

Open tuinen fiets- en autoroute.  

De afgelopen twee jaar mochten we geen evenementen 
organiseren helaas. Nu kan het gelukkig weer. 
Ter afsluiting van de Nationale Tuinweek is er op 18 juni 
een Open Tuinen Route te fietsen (e.v. ook met de auto 
te rijden), in de mooie omgeving van Epse, Gorssel en Joppe. 

In de verschillende tuinen laten tuineigenaren zien hoe 
zij met creativiteit vorm hebben gegeven aan de inrichting 
en plantenkeuze van hun tuin. 

U kunt de tocht starten tussen 9.30 – 11.00 uur bij het 
voormalig Chinese Restaurant “de Rozentuin”, Deventer-
weg 40, Epse. (Op de hoek Deventerweg / Lochemse-
weg). 

De prijs per persoon is € 4.- voor leden en € 5.- voor niet 
leden. (Graag contant en gepast betalen) Daarvoor krijgt u de routebeschrijving voor fietsers 
en voor automobilisten. 

Het is niet nodig u vooraf aan te melden. 

Wij zien er naar uit velen van u te treffen nu het weer kan en hopen daarbij op goed weer om 
de tocht tot een succes te maken. 

Rolande Poppe 
Annelies van Beem 

Nationale tuinweek / Open tuinen fiets- en autoroute 

Foto: 3345557 



7 nummer 2 — mei 2022 

Bloemschikken is voor veel mensen een vreugdevolle bezigheid. Groei& Bloei biedt al jaren 
cursussen aan om de techniek en creativiteit te stimuleren.  

Tien jaar lang heeft Meta Spruit zich ingezet als coördinator van dit fleurige gebeuren. Het 
vrijwilligerswerk sloot aan bij haar competenties en haar vroegere werkervaringen. 
Er komt het e.e.a. kijken bij het organiseren van een cursus. Het regelen en plannen van de 
locatie. Het werven van docenten en het evalueren met de docenten van de cursusinhoud. 
Een enquête uitschrijven om te kijken of de inhoud voldoet aan de verwachtingen van de 
cursisten. Het financiële plaatje in balans helpen houden.  Dit alles in interactie met het bestuur. 

Meta vond het vooral leuk om informatie te verschaffen over 
de cursus, zowel praktisch als inhoudelijk en daarbij het 
verschil duidelijk te maken tussen de cursus en een enkele 
workshop waar de materialen worden aangeleverd. Als 
medecursist en bedreven bloemschikster put ze daarbij ook 
uit eigen ervaringen. Tijdens de cursus word je gestimuleerd 
om persoonlijke bloemstukken te maken aan de hand van 
een thema, met zelf ingebrachte materialen, begeleid door 
de docent. De handvaardigheid en de zelfontwikkeling komen 
daarbij voortdurend aan bod. Iedereen gaat aan het eind van 
de avond met een mooi bloemstuk naar huis. 

Bijzondere herinneringen heeft Meta aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Bloemschikken gehouden in Deventer. 
Ze maakte daar deel uit van de organisatie en heeft de voor-
bereiding als intensief en waardevol ervaren.  Ook het jubileum 
van Groei & Bloei Deventer roept mooie herinneringen op. 
De lentefair in Diepenveen en anderen markten gaf haar altijd ruimte om mensen te enthousias-
meren voor het bloemschikken, haar passie. 
Maar wat haar betreft is het tijd om het organisatorische, coördinerende deel over te dragen. 
Hans Lintenbrink gaat haar opvolgen. 
Wel blijft ze deelnemen aan de bloemschikcursussen waarbij ze het liefst werkt met natuurlijke 
materialen.  

Hans Lintenbrink heeft grote affiniteit met tuinieren in het algemeen en éénjarigen in het 
bijzonder. Hij experimenteert graag in zijn kleine kas met zaaien en stekken. Zijn creativiteit 
kan hij onder meer kwijt in bloemschikken. Als vrijwilliger wil hij graag een steentje bijdragen 
aan activiteiten binnen ‘Groei & Bloei’. De werkzaamheden rondom het bloemschikken spreken 
hem aan. Hij heeft zelf meerdere cursussen voor gevorderden gevolgd en ook hij gebruikt 
voor zijn werkstukken graag natuurlijke materialen. Bewust wandelend en fietsend door de 
natuur ziet hij takken en schorsen die hem inspireren en die later verwerkt kunnen worden tot 
een bloemstuk. Inmiddels heeft hij kennis gemaakt met de docenten en zich verdiept in de 
programma’s voor volgend jaar.  Ook is hij voornemens zelf weer deel te nemen aan de cursus 
niet alleen om bij zichzelf het bloemschikken weer te stimuleren, maar ook vanwege de korte 
lijnen met docenten en medecursisten. 

Het bloemschikken blijft een belangrijke verbindende schakel in alle groene activiteiten van 
Groei & Bloei. De data voor de cursussen die in het najaar zullen starten zijn te vinden op de 
website evenals het aanmeldingsformulier. https://deventer.groei.nl/agenda. 

Jotine Sonder 

‘Wisseling van de wacht’  
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Turfvrije potgrond, het is er! 
In het laatste ‘Groene Boekje’ van vorig jaar is uitgebreid beschreven dat we zo snel mogelijk 
moeten stoppen met de ‘gangbare’ potgrond. Gangbaar en/of universeel zijn in dit verband 
eigenlijk eufemismen voor de slechte potgrond zoals die in de meeste tuincentra nog wordt 
aangeboden, want die bestaat voor het grootste gedeelte uit turf, gewonnen in veengebieden 
die meer dan 500 miljard ton koolstof (CO2) bevatten. Dat is ongeveer evenveel als alle bossen 
samen en komt door de winning in onze atmosfeer terecht. 

Sinds enkele jaren zijn diverse producenten druk met de ontwikkeling van turfvrije potgrond. 
Twee al verkrijgbare producten zijn o.a. afkomstig van Culvita, sinds 
kort te koop bij Gooiker in Diepenveen en Bio-Kultura dat bij Holsto 
in Olst verkrijgbaar is. Ook de Welkoop 
komt in de loop van dit jaar met een turfvrij 
alternatief. De beide producenten zijn nog 
niet helemaal tevreden maar we kunnen al 
wel de conclusie trekken dat hun potgrond 
‘heilig’ is vergeleken bij alle goedkope alter-
natieven. 

Met het woord goedkoop benoem ik indirect 
nog wel een pijnpunt; deze producten zijn 
aanzienlijk duurder. Maar de consument die 
beseft dat we een klimaatprobleem hebben 

en daar iets aan wil doen, stapt hier hopelijk overheen. De stap 
wordt ook al kleiner als je het verschil in samenstelling ziet. In de 
universele potgrond zit niets waardevols terwijl in de genoemde alternatieven veel goede 
bestanddelen zitten, zoals meststoffen en mineralen. 
En geeft het geen goed gevoel om nu al vrijwillig die keuze te maken i.p.v. te wachten op een 
wettelijk verbod dat er over enkele jaren zit aan te komen? 

Er is ook nog een spotgoedkoop alternatief en dat is het zelf maken van je potgrond. Daar 
komen we in het volgende boekje op terug. 

Reacties van leden die daar nu al (goede) ervaringen mee hebben, zijn natuurlijk zeer welkom. 

Ton Blokvoort  

Gooiker in Diepenveen 

Tuintip van een lezer   
Camellia sasanqua Yuletide (de “Kerstmis”-Camellia) is een 
goede vervanger voor een solitaire afgestorven Buxus. Heeft 
rond kerst mooie rode bloemen met een geel hart en wordt na 
10 jaar ruim 100 cm hoog x 50 cm. breed. Kan ook op vrij 
zonnige plekken. 

Te koop o.a. bij ‘De Groene Prins’ in Steenwijkerwold. 

Piet Hendriksma  

Holsto in Olst 
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Lievevrouwebedstro  
In mijn tuin zie ik het zachte tere groen van lievevrouwebedstro weer op komen. Maart, het 
begin van de lente en dan dat mooie zachte tere groen, dat maakt een mens al blij. Zowel in 
de zon, als in de schaduw, als langs mijn vijver komt deze plant in mijn tuin voor. Daar bloeien 
ze nu nog niet, maar nog even en dan zie ik die prachtig witte bloemetjes als vlammen van 
een kaars. De natuur wordt wakker en bot uit. Wij mogen dat zo maar aanschouwen. Die 
sterke, onoverwinnelijke plantjes geven mij kracht. 
Het is van origine een bosplantje, maar de laatste jaren zie ik ze daar steeds minder. Wil je 
ze ook in je tuin, koop ze dan bij een kweker, liefst een biologische kweker en zet ze op een 
schaduwrijke plek. Als ze het naar hun zin hebben dan breiden ze zich vanzelf uit en zijn het 
prachtige wevende bodembedekkers. 

Lievevrouwebedstro staat bekend onder de volgende 
namen: de officiële naam is Galium odoratum, 
maar het wordt ook wel wiegestro, waldmeister, 
mottekruid of meikruid genoemd. 
In de natuurgeneeskunde wordt het kruid gebruikt 
om hoop en blijdschap te verspreiden, niet vreemd dus 
dat ik zo blij kan worden van dat zachte tere groen. 
De Grieken en Romeinen waren ook al overtuigd dat 
lievevrouwebedstro vreugde bracht. 

Lievevrouwebedstro kan verlichting brengen bij ver-
driet- en rouwverwerking.  Zeker na de afgelopen jaren 
waarin veel mensen, op een hele andere manier dan ze 
mogelijk gewenst hebben, afscheid hebben moeten 
nemen van een dierbare. Rouw en verdriet gaan aan 

het hart en juist hartklachten die verband houden met gejaagdheid en onrust, met gevoelens van 
angst en benauwdheid, kunnen verlicht worden met lievevrouwebedstro, bijvoorbeeld door er 
thee van te zetten. 
Het bevat cumarine, een stof die ook schadelijke elementen in zich heeft. Daarom moeten 
we het niet te vaak en te lang gebruiken. Het kan hoofdpijn verlichten, maar als we het te 
lang gebruiken, verergert het de hoofdpijn. Het kan een goede invloed hebben op de spijs-
vertering. Thee ervan kan zwaarmoedigheid verdrijven, maar het werkt ook als een plasmiddel. 

We kunnen wat blaadjes drogen zodat we gedurende het gehele jaar hiervan kunnen profiteren. 
Als we wat stengels met blaadjes drogen en deze melange in een zakje in het kussen stoppen, 
kan de onrust minder worden en de slaap verbeteren. 
Stoppen we een paar blaadjes in een boek en laten we dat een tijd drogen dan ontstaat een 
hooigeur en is het heerlijk lezen in het boek. 

En als ik een witte wijn heb, die wel wat extra’s kan gebruiken. Komt de smaak beter tot zijn 
recht na toevoeging van twee takjes lievevrouwebedstro (al dan niet gedroogd). Maar ook in 
appelsap of een bowl doen ze het goed. 
Om lievevrouwenbedstro te drogen moet ze in april en mei geplukt worden. 

Rolande Poppe. 
 
 
 

Foto: zimt2003 
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Er waren eens….Kloostertuinen  
Via de Tuinenstichting werd ik geattendeerd op een onderzoek met de titel: Van Paterstuin tot 
Koningsbosch..Rijks beschermde kloostertuinen*, geschreven in opdracht van de Rijksdienst 
voor het cultureel erfgoed (vroeger: Monumentenzorg). Een rondleiding op het voormalig 
Klooster Sion bij Diepenveen, bracht het tot leven. 

In de bovengenoemde uitgave zijn 25 willekeurige kloostertuinen onderzocht, alle met het 
predicaat Rijksmonument (Tuin en klooster). Doel was meer duidelijkheid te krijgen over huidige 
staat, beheer, gebruik, karakter enz. Dit allemaal omdat veel kloosters worden opgeheven en 
een andere bestemming krijgen. De meeste van de 25 onderzochte tuinen liggen in Brabant 
en Limburg: 3 daarbuiten en Sion is er daar één van.  Zes functioneren er nog als klooster. 

Er zijn in Nederland talrijke kloosters geweest. Deventer had ooit in de Middeleeuwen, in de 
stad, zeven kloosters, waarvan er vijf vrouwenkloosters waren. Er is niet veel van terug te 
vinden. Naast het voormalig Buiskens-of St. Agnietenklooster in het Noordenbergkwartier, ligt 
een voor het publiek toegankelijke stadstuin. Het restant van de voormalige kloostertuin. 

De kloostertuinen waren een vanzelfsprekend onderdeel van de kloosters: ze dienden om in het 
eigen onderhoud te voorzien. Onderdelen waren de moestuin, een kruidentuin, een boomgaard. 
Sommige kloosters verbouwden graan voor de bereiding van bier of hadden een wijngaard. 
Ook begraafplaatsen vormden een vast onderdeel van een kloostertuin. 

Ze werden vrijwel altijd omsloten, door grachten, hagen of muren. In het hart van het klooster lag 
de pandhof, een binnentuin omgeven door de kloostergang, meestal vierkant, en geometrisch 
ingericht, met een waterbron, kruis of beeld. Daarnaast had de kloostertuin ook een contem-
platieve betekenis: als plek voor bezinning, waar kon worden gebeden en gemediteerd. Soms 
was er een (Lourdes)grot, een kapel of stonden er heiligenbeelden. De berceaus (bij Sion een 
prachtig beukenberceau) dienden voor een rustige beschaduwde ommegang, waar de kloos-
terling met zijn gebedenboek in de hand, de dagelijkse gebeden kon bidden (brevieren). 

Klooster Sion bestaat sinds 1890 en 
was tot 2015 een trappistenklooster. 
De laatste monniken zijn naar 
Schiermonnikoog vertrokken. De 
Stichting Nieuw Sion nam het klooster 
op 29 december 2015 over. Haar 
eerste doel is het religieus en cultu-
reel erfgoed van het klooster te 
bewaren. Daarbij speelt rust en 
stilte nog steeds een grote rol. 

Er wordt nu volop gewerkt in een 
nieuwe grote moestuin. Er is al een 
begin van een boomgaard. Er komt een 
nieuwe kas, in de tijdelijke kas worden 
70 soorten groente opgekweekt om 
later te worden uitgeplant op de 
bedden. Sion is met een bierbrouwerij 
gestart. Er wordt gebruik gemaakt 
van graan en hop uit de directe 

omgeving. Met wat erover blijft na het brouwen, de bierbostel, wordt geëxperimenteerd op de 
groentebedden. Het onderhoud gebeurt met hulp van de nieuwe bewoners en vrijwilligers. 
De opbrengst is voor een deel bedoeld als inkomstenbron voor onderhoud enz. 
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Er zijn ook 2 binnentuinen en in één ervan wordt een kruidenlabyrint aangelegd. Een labyrint 
is een metafoor voor je levenspad.  Al wandelend kun je tot inzicht komen. 
Binnen is in één van de gangen een druivengang gemaakt: diverse druivenstokken zijn buiten 
geplant en de stok wordt door een gat naar binnen geleid. Ik was zeer verrast! 

In Zwolle heeft tuinontwerper Harry Pierik de binnentuin van het voormalig 20e -eeuws neogo-
tisch Dominicanerklooster omgetoverd tot een kleurrijke tuin.  Tot midden zestiger jaren was 
dit klooster een opleidingshuis voor fraters. Het heeft nu een andere bestemming. De tuin is 
heringericht met een knipoog naar de Middeleeuwse miniaturen en glas in lood ramen. Op de 
plek van de middencirkel is een soort roosvenster van veldkeitjes en flagstones gemaakt, met 
een mooie beplanting, en er zijn slingerende paden.  
https://tuinharrypierik.nl/cms/index.php/tuinen-in-beeld. 

Tussen het klooster Sion en het Dominicanerklooster loopt een wandelroute: Kloosterpad 
IJsselvallei.  
Alle info is te vinden in een brochure die op de website is te downloaden. 
https://www.nieuwsion.nl/kloosterpad-ijsselvallei/. 

Corrie Eland 

Onze excursies  
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Op het moment van schrijven van dit stuk hebben we een extra nieuwsflits laten uitgaan om 
nog enkele deelnemers extra te kunnen werven voor de beide meerdaagse tuinreizen. We 
hebben gelukkig al wel ruim voldoende deelname om de reizen door te kunnen laten gaan, 
maar we moeten nu, na al het thuiszitten, meer moeite doen om de mensen hun huis weer uit 
te krijgen. Daarnaast hebben we gemerkt dat veel mensen een volle agenda hebben ten 
gevolge van allerlei festiviteiten die nu ingehaald moeten worden. Ongetwijfeld zal corona ook 
nog een rol spelen. Hierbij is het wel prettig te bedenken dat we het resterende risico, voor 
jezelf en voor de medereizigers, aanzienlijk kunnen beperken door kort voor vertrek een zelftest 
te doen. We zullen dit jaar dan ook alle leden die met een uitstapje meegaan dringend 
verzoeken om kort voor vertrek deze kleine moeite te nemen. 

De inschrijving voor de dagexcursie op vrijdag 10 juni is met weinig ruchtbaarheid van de kant 
van de reiscommissie gestart, maar loopt toch al wel behoorlijk. Zie voor alle informatie 
www.deventer.groei.nl. 

Als u dan toch op de site bent zie dan ook het artikel over onze extra dagexcursie op zaterdag 
13 augustus. We hebben op die dag voor het eerst een arboretum in ons programma opgenomen. 

Dit wordt een veelbelovend bezoek voor de lief-
hebber van bijzondere bomen en heesters.  
Daarnaast een kleine ambachtelijke kwekerij 
met een prachtige showtuin en als afsluiting 
een bezoek aan een van de weinige topkwekrijen 
die we in Nederland hebben, Tuingoed Foltz. 
Inschrijving voor deze dag start op 15 juni. 

De Floriade staat voor vrijdag 26 augustus op 
de agenda. Houd onze site in de gaten voor 
informatie over deze dag. 

De reiscommissie. 
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Leven en werk van Herman Uittien  
 
Verslag van de lezing door Michiel Bussink op 8 maart 2022 

De botanicus Herman Uittien, met een passie voor natuur en volkenkunde, werd op 21 januari 
1831 geboren in Brummen. Zijn vader had daar een kruidenierswinkel, waar ook Verkade albums 
verkocht werden. Daardoor werd misschien de interesse in de natuur gewekt bij de jonge Herman, 
die heel goed kon leren en graag op onderzoek uitging. Vele uren bracht hij door in de uiterwaarden 
van de IJssel. Hij volgde het gymnasium in Zutphen, deed eindexamen Alfa en Bèta en ging daarna 
in Utrecht plantkunde studeren. 

Na afronding van die studie schreef hij een proefschrift over de morfologie, de samenhang tussen 
vorm en functie, van planten. Met Goethe zag hij mens en natuur als één en niet als gescheiden 
zaken. 

Naast zijn wetenschappelijke werk was hij ook geïnteresseerd in volksgebruiken en benaming van 
planten in verschillende streken en dialecten. Zijn boek “De volksnamen van onze planten”, dat 
informatief, leuk en met humor geschreven is, aldus Michiel Bussink, gaat over het gebruik en de 
benaming van planten in het leven van alle dag. Hij wordt leraar aan de Middelbare Koloniale 
Landbouwschool, de MKLS, in Deventer. Een goed betaalde baan, die hem ook tijd bood om on-
derzoek te doen en te publiceren, wetenschappelijk en anderszins. Zo verzamelt hij “proef”- onder-
vindelijk, via enquêtes en gesprekken gegevens over de samenstelling en smaak van balkenbrij en 
kruudmoes in verschillende streken. 

In de economische crisistijd, 1920, biedt Uittien aan, zijn docentschap tijdelijk op te schorten. Dat 
werd aanvaard en hij kreeg wachtgeld. Bij het botanisch museum in Utrecht ging hij onderzoek 
doen naar de nomenclatuur van planten.  In 1935 is hij één van de organisatoren van het interna-
tionaal plantkundig congres, dat elke 5 jaar plaats vindt, dat jaar in Nederland. Als extra informatie 
voor de deelnemers schrijft hij een boekje over de geschiedenis van de Nederlandse botanie. In 
stripvorm! 

Ook bij de KMTP was hij betrokken. In 1930 wordt hij secretaris 
van het bestuur van de Deventer afdeling daarvan. Te midden 
van een overweldigende bloemenpracht werd de jaarvergadering 
gehouden. Voor de vereniging, maar ook elders, hield hij tal van 
lezingen. In 1937, terug in Deventer, dichterbij zijn geliefde familie, 
gaat hij weer doceren aan de MKLS.  

Uittien had een onafhankelijke geest en had vrijheidszin en 
verdraagzaamheid hoog in zijn vaandel staan. Van de Duitse 
bezetters en van de N.S.B. moest hij dan ook niets hebben. En hij 
stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Dat zinde zijn 
collega Sandberg, fanatiek N.S.B.-er niet. Die zorgde ervoor dat 
hij ontslagen werd. Gelukkig regelde de directeur dat hij wachtgeld 
kreeg. Uittien regelde onderduikadressen en bracht de Trouw rond. 
Hij werd in 1944 opgepakt en samen met andere Trouw bezorgers 
werd deze botanicus, volkenkundige en dichter op 10 augustus 
1944 gedood. Bij zijn voormalige woning in de Dahliastraat op de 
Worp is, ter nagedachtenis, een struikelsteen geplaatst. 

Inke Mensink. 

Michiel Bussink: Herman Uittien, botanicus in oorlogstijd 
Naturalis bezit de herbaria van Herman Uittien. Die zijn digitaal in te zien. 
Website Michiel Bussink: https://www.michielbussink.nl. 



 

 

Foto: Jill Wellington 
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Deventer door vlinderogen  
Verslag van de lezing door Kars Veling op 22 Maart 2022 

Vlinders zijn fascinerende insecten, die ernstig gevaar lopen door de manier waarop we met 
de natuur omgaan en land- en tuinbouw bedrijven. Van de 70 soorten die in ons land voor-
kwamen zijn er 17 uitgestorven en 30 soorten staan op de rode lijst. Hoog tijd dus voor veran-
dering in ons kweekgedrag. Kars Veling van de vlinderstichting vertelde ons hoe we in onze 
tuin de vlinders een handje kunnen helpen. 

Vlinders hebben een bijzondere levenscyclus. Een vrouwtje legt eitjes waaruit een rups komt 
en wanneer die voldoende is gegroeid, gaat hij zich verpoppen. In de pop vindt de gedaante-
wisseling van rups tot vlinder plaats. Hoelang dit duurt 
verschilt per vlindersoort. 

Ze zijn koudbloedig, warmte en beschutting zijn dus van 
levensbelang voor hen. Ze kunnen pas vliegen als hun 
lijfje lekker tot 30 graden opgewarmd is door de zon. 
Ook nectar hebben ze nodig, de zoete vloeistof die in 
bloemen zit. Zorg daarom- jaarrond- voor nectar- rijke 
planten in je tuin, op een zonnig plekje en gebruik geen 
giftige stoffen die ze op die manier binnen zouden krijgen. 

Citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine 
vos overwinteren als vlinder. De andere vlindersoorten 
overwinteren als ei, rups of pop. Daarom is het van 
belang dat we ’s winters planten in de tuin laten staan 
en de oude stengels pas in de lente, geleidelijk aan, 
opruimen. Ook gefaseerd en gedeeltelijk maaien van bermen is van belang voor het voortbe-
staan van de vlinders en andere insecten. Om dit te bevorderen geeft de vlinderstichting infor-
matie over het aanleggen van bloemrijke bermen met daaraan vastgekoppeld de jaarlijkse 
wedstrijd “bovenste beste bermbeheerder”. 

Het boomblauwtje kunnen we in maart/april zien vliegen. Deze soort krijgt vier generaties per 
jaar. Heel anders dan het oranje tipje dat we in april/
mei rond zien vliegen, dat maar één generatie per jaar 
heeft. Op pinksterbloem, look zonder look of judas-
penning, die in de buurt van bomen of struiken groei-
en, legt het vrouwtje één eitje per plant. Het kleine 
rupsje dat daaruit komt begint de bloem op te eten, 
vervelt, de grotere rups eet het bloemsteeltje op, vervelt 
en is dan groot en sterk genoeg om van de zaden te 
kunnen eten. Dan koerst de rups naar de struiken of 
bomen in de buurt, klimt erin en verpopt zich daar. 
Het oranjetipje kan haar eitjes dus op een aantal 
kruisbloemigen afzetten, maar dagpauwoog en kleine 

vos gebruiken alleen de grote brandnetel als waardplant, voedselbron voor hun rupsen. 

“Maak van je tuin een thuis, kroeg en kraamkamer voor insecten”, adviseerde Kars Veling 
ons. Op de website van de vlinderstichting, www.vlinderstichting.nl/tuinieren-voor-vlinders, 
vind je hier bruikbare informatie over. En vergeet niet, tot vreugde van jezelf én insecten, de 
heerlijk geurende Lonicera fragentissima aan te planten, die van december tot april bloeit. 

Inke Mensink  

Foto: Illuvis 

Foto: Illuvis 
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 rekeningnummer:  NL 62 TRIO 0320 242 773  (let op: Nieuw rekeningnummer) 
 ten name van:  Afdeling Deventer KMTP 
 onder vermelding van: de naam van de activiteit 

De Duinroos, Rosa spinosissima, voorheen Rosa pimpinellifolia geheten, hoort tot de 
Rozenfamilie of Rosaceae en is een dwergstruik tot 90 cm hoog. 
De duinroos bloeit in het voorjaar mei-juni en soms weer in augustus-oktober. 
De duinroos staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en stabiel of 
toegenomen. Ze is algemeen in het Duindistrict, met uitzondering van de duinen ten zuiden 
van Wassenaar; daar is ze zeldzaam. Ook langs het IJsselmeer is een aantal plaatsen waar 
de soort gevonden kan worden. 

De duinroos komt voor op droge, matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond op 
duinhellingen. Duinroos kan dan met zijn diepe wortels nog contact hebben met het dieper 
gelegen zoete grondwater en kalkrijke gronden. 
Deze is gefotografeerd op Terschelling langs een fietspad onderlangs de duinen. 

Bij de omslag 



 



 


