
Een tuin gericht op het nieuwe klimaat. 
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Deelname aan al onze activiteiten is altijd voor eigen risico. 

nummer 1 — februari 2023 

Agenda 
Lezing Marieke Nolsen. woensdag 22 februari Hof van Salland 
‘Onze op Engeland  20.00 uur  Dorpsstraat 30  
geïnspireerde pluktuin’.  7431 CL Diepenveen  

Voorvertoning film zaterdag 25 februari Bibliotheek Deventer 
‘Onder het Maaiveld’. Aanvang en aanmelding,  
 zie website 

ALV en lezing Michiel Schaap. dinsdag 7 maart ’t Hof van Colmschate 
‘De natuur in Oost Nederland’. 19.30 uur Holterweg 104 
  7429 AH  Colmschate 

Ontmoetingsavond nieuwe leden. woensdag 22 maart De Schalm 
 20.00 uur  Dreef 1 
  7414 EA Deventer 

Moestuincursus. zaterdagochtend (4x) De Oorsprong 
 vanaf 18 maart Spanjaardsdijk 68 
 09.30-12.00 uur Schalkhaar 

Lezing Margareth Hop. maandag 17 april Gebouw Irene 
‘Een tuin voor het nieuwe klimaat’. 20.00 uur Dorpsstraat 61 
  7391 DD Twello 

Voorjaarsruilbeurs planten, zaterdag 6 mei Hoveniersbedrijf de Colm 
zaden en stekken. 10.30 uur Holterweg 95a 
  7429 AE Colmschate 

Lentefair Diepenveen. donderdag 18 mei Pastorietuin Diepenveen 

Dagexcursie Utrecht. vrijdag 2 juni Opstap Postillion Hotel 
  Deventer 

Open Tuinen Route. zaterdag 17 juni Omgeving Twello/Terwolde 
 (Nationale Tuinweek) 

Driedaagse excursie woensdag 21 juni t/m Opstap Postillion Hotel 
Nederlands- en Belgisch Limburg.  vrijdag 23 juni Deventer 

Dagexcursie Zuid-Oost vrijdag 28 juli Opstap Postillion Hotel 
Brabant.  Deventer 

Op onze website www.deventer.groei.nl vindt u meer informatie over bovengenoemde activiteiten.  
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. 

In het januarinummer van ons landelijk blad hebt u kunnen lezen dat Groei & 
Bloei een tienpuntenplan heeft gelanceerd. Een plan om klimaatvriendelijk 
tuinieren nadrukkelijker op de kaart te zetten. Ik schrijf met opzet nadrukkelijker, 
omdat dit plan voor het merendeel van ons nauwelijks verrassingen zal 
opleveren. Maar tussen kennen en toepassen zit veelal nog wel een verschil. 
Dat onderken ik ook bij mezelf. Dat bestrijdingsmiddelen slecht zijn voor onder 
meer de biodiversiteit weten we al geruime tijd, ook dat we regenwater zoveel 
mogelijk zouden moeten opvangen en zeker niet via verstening door het riool 
afvoeren. En dat de turfwinning voor onze potgrond slecht is voor het klimaat 

en zelfs desastreus is voor biodiversiteit. Zomaar een paar voorbeelden. In hoeverre zijn we 
inmiddels zelf om? 

Het eerste punt vertelt ons dat de bodem onze eerste zorg zou moeten zijn. 
Hoe gezonder het bodemleven is, hoe gezonder het leven boven het maaiveld. 
Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om de film ‘Onder het maaiveld’ te gaan 
zien. Zelf heb ik in december een voorvertoning van deze fascinerende film 
gezien. De makers zijn er wat mij betreft volledig in geslaagd om met hun 
beelden van ondergronds leven, tot microscopische details aan toe, ons het 
wezenlijk belang van een gezonde bodem over te brengen. Hebt u geen 
kaarten voor de voorvertoning van 25 februari kunnen bemachtigen, ik heb 
begrepen dat de film vanaf 2 maart in algemene roulatie gaat. 

Klimaatvriendelijk tuinieren betekent ook dat wij onze tuinen geleidelijk aan de onvermijdelijke 
veranderingen van dat klimaat zullen moeten aanpassen. Op 17 april komt dit thema expliciet 
aan de orde in de lezing van Margareth Hop, een tuin voor het nieuwe klimaat, waarover u 
elders in dit blad meer kunt lezen. 

Voor nu genoeg over het klimaat, dan vervolgens enkele opmerkingen betreffende komende 
activiteiten. 
Allereerst over de ALV, onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die enige toelichting 
behoeft. Dit betreft enkele wijzigingen in de bestuurssamenstelling. 

Irma Reinders heeft om persoonlijke redenen aangegeven te willen terug-
treden als secretaris en we zijn blij dat Marian Bergman bereid is gevonden 
deze rol van Irma over te nemen. Daarnaast is Ton Husken bereid 
gevonden om de vacature, die afgelopen jaar ontstond met het aftreden 
van Rolande Poppe, op te vullen. Zowel Marian als Ton zullen zich voor-
afgaand aan hun voordracht kort aan u voorstellen. 
Zelf ben ik na twee termijnen statutair aftredend; er is echter nog geen 
opvolger gevonden. Het bestuur komt staande de vergadering met een 
voorstel voor een tijdelijke oplossing. 

Tenslotte wil ik u onze jaarlijkse ontmoetingsavond met nieuwe leden noemen. 
Voor zover we over uw mailadres beschikken en u sinds 1 januari 2022 lid bent, bent u inmiddels 
uitgenodigd. Hebt u niets ontvangen, kijk in de spam of meldt het mij. 

U allen een groeizaam voorjaar gewenst! 

Cor Koppert  

Gert Altmann 
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ALV van Groei & Bloei Afdeling Deventer e.o. 

Na de ledenvergadering verzorgt natuurfotograaf Michiel Schaap een presentatie met als 
thema ‘de natuur in Oost Nederland’. Hij introduceert zichzelf op zijn website als volgt: 

Fotograferen in Oost Nederland heeft voor mij als 
fotograaf het grote voordeel dat je de keuze hebt te 
fotograferen in verschillende landschapstypen met de 
bijbehorende flora en fauna. Beekdalen, kampen- en 
langs Nederlands mooiste rivier in de IJssel. 

Graag laat ik u hiervan een compilatie zien van beelden 
die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. De presentatie 
geeft een goed beeld van de geweldige variatie in 
flora en fauna die Oost Nederland rijk is. Algemene 
soorten maar ook zeker minder voorkomende soorten 
zullen de revue passeren. Daarnaast zullen deze 
beelden worden afgewisseld met prachtige sfeerbeelden 

van het geweldige landschap van Oost Nederland. 

Lezing: ‘De natuur in Oost Nederland’. 

Datum  : 7 maart 2023 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : ’t Hof van Colmschate, Holterweg 104, 7429 AH Colmschate 

Jaarverslag 2022 

Het verslag over 2022 (punt 2 van de agenda) zal, evenals in voorgaande jaren, vooraf op 

onze website www.deventer.groei.nl geplaatst worden. 

Agenda: 

1. Opening – Mededelingen – Ingekomen stukken. 

2. Vaststellen van het verslag van de ALV van 8 maart 2022. 

3. Toelichting jaarverslag 2022 (te vinden op www.deventer.groei.nl). 

4. Financieel verslag 2022. 

5. Verslag kascommissie 2022 en decharge bestuur. 

 Benoeming kascommissie 2023. 

6. Bestuur: statutair aftreden Cor Koppert en terugtreden Irma Reinders als secretaris; 

 voorstel benoeming Marian Bergman als secretaris en Ton Husken als algemeen 

 bestuurslid. 

7. Programma 2023. 

8. Begroting 2023. 

9. Rondvraag en sluiting. 

Pauze met een hapje, drankje en verloting, waarna een lezing van Michiel Schaap.  

http://www.deventer.groei.nl
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Nederlandse zomers worden extremer! 
Zijn er geen hittegolven en is er geen recorddroogte, dan zijn er 
wel plensbuien.  
Hoe bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat?  
Het liefst met planten die zichzelf kunnen redden. Maar wat zijn 
soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en hitte? Welke 
planten kunnen tegen tijdelijk onder water staan? Gelukkig blijken 
veel bekende tuinplanten echte klimaatkanjers te zijn. Met de goede 
plantenkeus en met simpele tips voor het inrichten van de tuin is 

overlast te verminderen en werk te besparen. 
Beplantingsdeskundige Margareth Hop vertelt met veel 
voorbeelden hoe een tuin, die klaar is voor het nieuwe 
klimaat, er aantrekkelijk uit kan zien. 

Margareth Hop werkt bij Actifolia, een organisatie die 
adviseert bij het kiezen van functionele beplanting voor 
de openbare ruimte en voor tuinen. Welke soorten cultivars 
van bomen, struiken en vaste planten zijn niet alleen 
mooi, maar hebben eigenschappen die een meerwaarde 
geven. Voor de biodiversiteit b.v. maar vooral ook voor 
een aangenaam leefklimaat.  
Haar kennis en kunde zal ze graag met ons delen.  

Lezing:  ‘Een tuin voor het nieuwe klimaat’. 

Foto: Manfred Antranias Zimmer 

Ook dit jaar willen we graag een “Open Tuinen 
Route” organiseren. We gaan proberen om aan 
de overkant van de IJssel een mooie fiets- en 
(auto) route te maken, langs tuinen van leden 
die het leuk vinden om anderen een kijkje in hun 
tuin te laten nemen. De fietsers die de route 
fietsen zijn veelal enthousiast, willen zich laten 
inspireren en horen vooral graag het verhaal 
van uw tuin. Elke tuin is immers een bezoek 
waard. 

We denken aan tuinen in Stenenkamer, de 
Worp, Terwolde en Twello. 

Mensen die in deze plaatsen wonen en hun tuin 
willen openstellen, kunnen contact opnemen met Annelies van Beem (aemvanbeem@gmail.com).  

Op 17 juni iemand laten meegenieten van uw tuin! 

OTR route 2017 

Droogteschade 

Foto: Rudy and Peter Skitterians 

Foto: Manfred Richter 
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Twee dagexcursies. 

Het samenwerkingsverband Stedendriehoek heeft voor 2023 weer enkele mooie excursies op 
het programma staan en wel twee dagexcursies en een driedaagse reis naar Nederlands- en 
Belgisch Limburg. 

De eerste dagexcursie, op vrijdag 2 juni, brengt de deelnemers naar Utrecht. 
We bezoeken de unieke stadstuin De Zuylenspiegel. Uniek, niet alleen vanwege de ligging 
midden in de stad Utrecht, maar ook door het formaat en het historische concept waarbij Italiaanse 
invloeden een grote rol spelen. Een voorproefje krijgt u op de site van het tv-programma 
BinnensteBuiten met een reportage over de Zuylenspiegel. Kopieer hiervoor: 
https://www.youtube.com/watch?v=lwdEbsjFDV4 in de adresbalk van uw browser. Voor de 
verdere invulling van de dag bezoeken we nog twee andere tuinen en, traditioneel, sluiten we 
de dag af met een kwekerijbezoek. Ditmaal gaan we naar kwekerij Klein Hof in Terschuur. 

Het programma van de tweede dagexcursie, 
op vrijdag 28 juli is nog onder voorbehoud maar we hopen dan twee tuinen en een arboretum 
te bezoeken, zowel in Zuidoost Brabant als in een ‘stukje’ Limburg. Deze dag proberen we af 
te sluiten met een bezoek aan de kwekerij De Kleine Oase in Weert. In het november nummer 
van Groei & Bloei vindt u een interessant artikel over deze kwekerij en over het arboretum. 

Ga naar deventer.groei.nl voor de volledige informatie over deze beide excursies. 

Driedaagse tuinenreis. 

Na in voorgaande jaren al driedaagse tuinreizen te hebben uitgevoerd in Duitsland, België, 
Zeeland en recent Zuid-Holland, brengt 2023 ons van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 juni 
naar Nederlands- en Belgisch Limburg. Onze uitvalsbasis is ditmaal Grand Hotel Monopole in 
Valkenburg. Ook over deze tuinenreis vindt u alle informatie op deventer.groei.nl. 

De reiscommissie 

Excursies in 2023. 

De Ruilbeurs. 
In de maand mei vindt traditioneel de voorjaars plantenruilbeurs plaats. Deze activiteit spreekt 
u ongetwijfeld aan, noteer daarom alvast de datum 6 mei in uw agenda. Zoals altijd starten 
we stipt om 10.30 uur. Zorg wel dat u dan aanwezig bent want zo rond 11.00 uur zijn de 
meeste planten al van eigenaar verwisseld. 

De regelmatige bezoeker kent de ‘ingrediënten’ van deze happening wel, zoals de gezelligheid, 
de gratis koffie met cake en het grote aanbod van planten. Voor degenen die voor het eerst 
komen is het belangrijk om te weten dat de naam ‘Ruilbeurs’ de lading niet dekt: er wordt 
helemaal niet geruild. De meeste bezoekers brengen hun overtollige planten mee, delen aan 
iedereen uit en kijken zelf ook bij de andere aanbieders of er iets van hun gading bij is. Nieuwe 
leden hebben soms nog niets aan te bieden, maar dat is absoluut geen bezwaar om toch te 
komen en lekker in te slaan. 

Vanwege de parkeerproblemen bij Hovenier Beijer hebben we met spijt afscheid moeten nemen 
van Frank Beijer. Met spijt omdat we daar vele jaren zeer welkom waren. Gelukkig heerst er 
binnen de hovenierswereld een soort van verwantschap met Groei & Bloei want we zijn erin 
geslaagd om, letterlijk en figuurlijk, een nieuw dak boven ons hoofd te vinden en wel de grote 
kapschuur van Hoveniersbedrijf De Colm, Holterweg 95 a, Colmschate. 
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Bloeisuggesties!  
Het is de laatste dag van het jaar en over zes weken komt het eerste Groene Boekje van 
2023 van de pers. De oliebollen lachen me toe, maar ik heb me voorgenomen om eerst dit 
stukje te schrijven. 
Ik ben benieuwd hoe de maand februari er uit zal gaan zien.  
Voor schaatsliefhebbers is het altijd een spannende maand, gaat het hard vriezen? Kunnen 
de schaatsen weer uit het vet of wordt het een natte grauwe periode? 
Voor de tuinliefhebber spelen andere belangen. Na een zachte winter kunnen zich al de eerst 
knoppen aandienen, met het risico op vorstschade. Dus blijf vooral alert en haal de winter-
bescherming nog niet weg. De sneeuwklokjes weten zich wel een weg door dit bladerdek te 

zoeken. Als de eerste groene puntjes het daglicht gaan zien 
en de eerste witte blaadjes zich ontvouwen, komt het voor-
jaarsgevoel opzetten. De grauwe wintertijd nadert zijn einde. 

Toch hoeft de tuin in de winter geen grauw beeld te geven. 
Meerdere planten en struiken kunnen kleur geven in dit seizoen. 
De meeste winterbloeiende planten hebben een bescheiden 
bloemenpracht, maar geven net even een extra dimensie 
aan de tuin. Vaak zijn ze ook heerlijk geurend, zodat de 
vroege insecten gelokt worden. De Mahonia japonica met 

zijn gele trosjes is een voorbeeld. De plant vraagt wel wat ruimte, kan 180 cm hoog worden 
en heeft stekelig blad. Na de bloei ontstaan er donkerblauwe, niet eetbare bessen. 
Vanaf december tot eind februari of langer bloeit de Winterjasmijn, Jasminum nudiflorum met 
gele, geurende, stervormige bloemen op kale takken. Het is een goede klimmer, zonder 
hechtranken en heeft dus wel steun nodig. Hoe meer zon, hoe meer bloemen. 
Ook een vroegbloeier is de winterkamperfoelie, Lonicera fragrantissima, half wintergroen, 
geeft vier maanden bloeiplezier met kleine ivoorwitte bloemetjes, die heerlijk geuren. Voor 
bijen een heel aantrekkelijke plant. Na de bloei komen er kleine rode besjes aan. 
De Papierstruik, Edgeworthia chrysantha krijgt in december al kleine witte trosjes die zich 
gaandeweg transformeren tot gele bloemetjes.  
Een beetje later ontvouwt de wintergroene Camellia japonica de knoppen. Deze plant, verkrijgbaar 
in verschillende rozetinten maar ook in crème -en geelkleurige varianten, heeft graag een wat 
beschutte plek en verdraagt felle ochtendzon niet goed.  
Wie zich met minder ruimte in de tuin tevreden moet stellen, kan ook kiezen voor de Vleesbes, 
Sarcococca humilis, een goed winterhard en wintergroen struikje met geurende, witte bloemetjes. 
De plant heeft een voorkeur voor enigszins zure grond.  
Niet alleen de heesters geven kleur aan uw vroege voorjaarstuin. Bollen die in het najaar zijn 
gepoot beginnen nu ook uit te lopen. Natuurlijk de krokussen in allerlei kleurvariaties, de 
blauwe druifjes en de narcissen. De Iris danfordiae geeft eveneens een geel accent aan de 
tuin, maar voor wie liever een blauw accent wil toevoegen, kan ook kiezen voor de iris reticulata. 
Het zijn laag blijvende soorten. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de tuin in de 
winter en het vroege voorjaar een levendige uitstraling te geven. Extra genieten wordt het als 
de ontwikkeling van achter het raam kan worden waargenomen. Daarom is het zinvol om bij 
de aanplant rekening te houden met deze zichtlijn.  
Degene die, ook straks als het warmer wordt, plezier wil beleven aan het opkomende groen, 
kan vast beginnen met slakkenbestrijding, b.v. met behulp van knoflookextract. De eerste 
slakkeneitjes dienen zich al in februari aan als de weersomstandigheden voorjaarsachtig zijn. 
Regeren is vooruitzien, zeker ook in de tuin! 

Jotine Sonder 

Foto: Sunflair 
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Historische moestuinen. 
Moestuinieren is “in”.  Ook onze eigen moestuincursussen worden goed bezocht. En de 3-daagse 
tuinreis naar Limburg zal een Moestuin van vergeten groenten aandoen! 

Het is interessant om nog een keer terug te kijken in de tijd. We besteedden eerder aandacht 
aan Moestuinen bij kloosters en aan die bij Franse kastelen. 

In dit verhaal gaat het over de moestuinen bij kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in 
Nederland. Bij mijn zoektocht stuitte ik op de website van de Stichting kastelen, buitenplaatsen 
en landgoederen en ontdekte ik dat vorig jaar een 10-delige podcast serie is gemaakt over 
historische moestuinen. Interviewster is Josephine Rombouts, bekend van haar boeken over 
haar werk in een Schots kasteel. Als luisteraar maak je kennis met uiteenlopende moestuinen, 
verspreid over Nederland en ontmoet je gepassioneerde vrijwilligers, vakkundige tuinbazen 
en bevlogen eigenaren. Ze vertellen over vergeten groenten en kruiden, oude tuintechnieken, 
biodiversiteit. (www.skbl.nl/moestuinen-op-kbl/). 

Een aanrader voor als het buiten nog te koud is om zelf aan de slag te gaan en je lekker in 
een stoel met de ogen dicht kunt luisteren naar al die bevlogen mensen… Op de betreffende 
site staan nog andere Historische moestuinen genoemd. Voor als je nog meer wilt weten! 

Vorig jaar bezocht ik zelf de bijzondere moestuin van Kasteel 
Twickel in Delden, die ook in de podcast wordt bezocht.      
Ik was er toevallig voor plantjes want de bekende kwekerij 
De Border ligt binnen dezelfde moestuinmuren. Oorspronkelijk 
lag deze plek binnen de grachtengordel, als voorziening 
voor de bewoners van het kasteel. De tuin is in de 19e 
eeuw verplaatst. Na een periode van verval na het overlijden 
van de barones, startte in 1993 een renovatie. Door de inzet 
van de tuinbaas, 3 hoveniers en 20 vrijwilligers is de moestuin 
nu een levend cultuurmonument.  Er wordt biologisch getuinierd. 
Er staan prachtige oude kassen (zie foto), o.a. een zeldzame 
pronkkas uit 1911. De tuinbaas vertelde me iets over die 
kassen die nog intensief worden gebruikt. In één ervan werden 
vroeger het hele jaar door anjers gekweekt om de baron 
iedere dag te voorzien van een verse anjer! 

De tuin functioneert nu niet langer exclusief voor het kasteel 
maar ook voor bezoekers. Jonge plantjes worden opgekweekt 
en o.a. op Plantjesdag voor Moederdag aangeboden en 
verkocht. Van mei tot eind november kan men in de verkoopkraam achter in de moestuin 
groente en fruit kopen. 

Een andere bijzondere moestuin ligt bij Kasteel Hackfort 
bij Vorden. 

Het parkbos is in het voorjaar prachtig met alle stinzen-
planten, maar de moestuin is het bekijken waard in de 
zomer! De historische tuin wordt door een groep vrijwilligers 
onderhouden.  Er worden vele soorten groente, kruiden, 
eetbare bloemen en fruit gekweekt. Het ziet er dan prachtig 
uit! De producten worden gebruikt door het restaurant 
“De keuken van Hackfort”. Maar op bepaalde dagen is er 
ook een verkoopstalletje. Op aanvraag zijn er rondleidingen 
mogelijk. 

Kas bij Kasteel “Twickel” 

Kasteel “Hackfort” 
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Ook Kasteel de Cannenburch in Vaassen is nog in het bezit 
van een Moestuin en Boomgaard, de Warmoezenier, die 
door enthousiaste vrijwilligers wordt gerund. Het is een jonge 
tuin op oude grond, want de geschiedenis van de tuin is verloren 
gegaan. De tuin heeft nu vooral een educatieve functie. 

Tijdens één van de laatste kwekerijdagen zag ik bij Huis Bingerden 
in Angerlo ook een mooi vormgegeven moestuin. Huis Bingerden 
is al sinds 1660 in het bezit van dezelfde familie. De tuinen 
bevatten veel monumentale taxushagen en taxusfiguren. 

Een gedeelte van de oude moestuin is weer in gebruik genomen.  Jammer genoeg is de tuin 
alleen tijdens de Kwekerijdagen te bezoeken. Deze kwekerij dagen zijn in het 3e weekend 
van juni. 

Corrie Eland 

Tuinplezier voorjaarsweekend 25 en 26 maart 2023. 
In het weekend van 25 en 26 maart 2023 organiseren de Botanische Tuinen Universiteit 
Utrecht en Groei & Bloei rayon  Utrecht weer het “Voorjaarsweekend Tuinplezier” in  de tropische 
kassen van de Botanische tuinen (Budapestlaan 17 in Utrecht, openingstijden 10-17 uur). 
Dit jaar is het thema 'Oerwoud in je kamer’ met lezingen, rondleidingen, workshops én een 
uitgebreide plantenmarkt! Al wandelend door dit ‘oerwoud’ ontdek je vast een paar van je 
eigen kamerplanten. 

Kamerplanten uit de hele wereld. 
Planten die reizende Europeanen in vorige eeuwen meenamen, kwamen in eerste instantie 
vaak terecht in botanische tuinen. Vanaf de 19e eeuw nam de interesse in planten in huis 
steeds meer toe. Nog steeds trekken ‘plantenjagers’ door verre gebieden op zoek naar nieuwe 
soorten. Sommige van onze kamerplanten komen uit de tropen, andere uit droge gebieden 
zoals woestijnen. Door je te verdiepen in de achtergrond van planten, begrijp je beter waar je 
ze het beste in je huis neer kunt zetten om ze succesvol te laten groeien. 
Tijdens lezingen, rondleidingen en workshops leer je meer over de diversiteit van (kamer)
planten, hoe je planten in huis het beste verzorgt, wat je tegen bladluizen, schimmels en bruine 
bladeren doet, op welke manier je het beste stekt en nog veel meer!  
Enkele items uit het programma: Norbert Peeters (plantfilosoof), Pieter Jansen met een workshop 
stekken en Casa Botanica beantwoord al je vragen over kamerplanten. 

Meer informatie. 

Alhoewel het thema “kamerplanten” betreft, is er veel meer te zien. Het voorjaarsweekend 
heeft zoals altijd een uitgebreide plantenmarkt. De standhouders verkopen de meest uiteen-
lopende kamerplanten; planten voor in je huiskamer, maar ook voor op je balkon of voor de 
echte enthousiasteling voor in het paludarium of plantenvitrine. Ook is het weekend de traditionele 
start van het tuinseizoen in de Botanische tuinen. Een vaste groep aanbieders van bloembollen, 
zaden, en allerlei andere tuinplanten is ook weer aanwezig. 

Op de site van de Botanische tuinen en van Groei & Bloei Utrecht komt  het totale programma en 
een overzicht van alle marktkraamhouders te staan. Met een museumjaarkaart zijn de tuinen 
gratis toegankelijk. Naast de activiteiten in de tropische kas, kun je ook in het totale gebied 
van de botanische tuinen wandelen. 
Parkeren op de terreinen naast de tuinen is in het weekend gratis. 

Jan Weggemans. 

Kasteel “de Cannenburch” 
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Oost Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 
in Eefde zaterdag 12 november 2022.  

Gemma Otten, Rikie Willighagen en Bettie Bieleman, alle drie cursist bij de bloemschikcursussen 
van Groei & Bloei Deventer, zijn de uitdaging aangegaan. Ze hebben deelgenomen aan de 
Oost Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 2022 samen met 20 andere deelnemers. 

De wedstrijd bestond uit twee elementen, een verrassingsop-
dracht met door de organisatie aangereikt materiaal, die in drie-
kwartier moest worden uitgevoerd en een vrije opdracht met als 
thema ‘Out of the box’. Deze opdracht mocht thuis al naar eigen 
smaak en inzicht worden voorbereid, hetgeen de deelnemers in 
goed onderling overleg hebben gedaan. Een drukke, enerverende ochtend 
voor de deelnemers maar om 11.45 uur klonk het eindsignaal en 
was het tijd voor de lunch, goed verzorgd door de wedstrijdcommissie. 

Na de lunch was het tijd voor de werkbespreking door Frits Hoogers, 
meester bloembinder en topdesigner. De werkstukken werden tentoon-
gesteld en aan de hand van een aantal vaste normen beoordeeld 
door de jury, waarna ook het publiek mocht genieten van de prachtige 
bloemstukken. 
Rikie Willighagen behaalde de zesde plaats. Om 17.00 uur kwam er 
een einde aan een leerzame dag en mochten de bloemstukken mee 

naar huis genomen worden. 

Met dank aan Gemma Otten en Hans Lintebrink voor het aanleveren van de informatie. 

Jotine Sonder 

De moestuincursus was vorig jaar een groot succes en gaat daarom voorjaar 2023 op herhaling. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op de volgende zaterdagochtend: 18 en 25 maart en 1 en 
15 april, aangevuld met een terugkomochtend in september. Plaats van samenkomst is 
‘De Oorsprong’ aan de Spanjaardsdijk. 
Thema’s die aan de orde komen zijn naast bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan 
maken en zaaien, ook klein fruit, kruiden, de noodzaak van vruchtwisseling en de bestrijding 
van ziekten en plagen. We gaan uit van biologisch/ ecologisch tuinieren, dus geen gif, geen 
kunstmest en wisselteelt om ziekten te bestrijden en voedingsstoffen in de bodem beter te 
benutten. Sprekers zijn Francine van Rossem, Mart Nederhof, Harco Jellema, Cor Koppert 
en Jan Weggemans.Theoretische informatie wordt via email royaal verstrekt en dat levert 
een gevarieerde vraagbaak op waar de cursist ook na de cursus zijn voordeel mee kan doen. 
Tijdens de bijeenkomsten is er alle ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen;  
een mooie gelegenheid om je kennis te uit te breiden. 
Voor verdieping en terugblik is er voor geïnteresseerden in september een nakombijeenkomst. 
Er is ruimte voor zo’n 20 deelnemers. Leden van Groei & Bloei hebben voorrang en kunnen 
zich tot eind februari 2023 aanmelden bij Jan Weggemans (jan.weggemans@home.nl). 
Voor leden bedragen de kosten € 60,- voor vijf bijeenkomsten. 
Leden die zich al hebben aangemeld, hebben inmiddels al een bevestiging ontvangen. 
Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij. 
Heb je interesse of wil je het volledige programma ontvangen, neem dan contact op met 
Jan Schukkink (janschukkink@planet.nl) of Jan Weggemans (jan.weggemans@home.nl)  

Moestuincursus voorjaar 2023. 



 

 

Foto: Jill Wellington 
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HOE HARD IS WINTERHARD? 
Lezing op 29 november 2022. 

Wat is winterhardheid vroeg Gerard van Buiten, hortulanus van de botanische tuinen in 
Utrecht, ons. Na diverse antwoorden zei hij, dat die vraag hem zelf nog steeds voor raadsels 
stelt. In de 9 hectare grote botanische tuin, waar hij werkt met 16 tuinlieden en vrijwilligers, 
groeien planten en bomen uit allerlei delen van de wereld. Er wordt rekening gehouden met 
de groeiomstandigheden in hun land van herkomst. Maar dan nog, planten die jarenlang de 
winter in de hortus van Utrecht overleefden, komen soms een winter niet door. En waarom niet, 
dat blijft vaak een raadsel. Temperatuur, wind(richting), mate van drainage, bodemgesteldheid, 
aard van de strooisellaag, bezonning, moment waarop de groei begint en neerslag door het 
jaar heen, zijn winterhardheid bepalende factoren. Zorg in je eigen tuin voor zoveel mogelijk 
overeenkomst met de groeiomstandigheden in het land van herkomst van de planten. 

Planten die afkomstig zijn uit een landklimaat liggen de hele winter koud en droog onder een 
sneeuwbed. Geen wonder, dat ze onze natte winters vaak slecht kunnen verdragen. Vroeg-
bloeiende Rhododendrons en Mahonia’s kunnen sterk te lijden hebben onder nachtvorst in 
het vroege voorjaar en oppervlakkig wortelende planten, zoals Camellia’s kunnen daardoor 
verdrogen. 

Om onze winters te overleven moeten planten uit het Middellandse zeegebied heel droog en 
beschut staan. Het kan helpen om een plantbed wat te verhogen en iets bol te maken, zo krijg 

je prima drainage. Andere maatregelen om tere planten te 
beschutten als er (strenge) vorst voorspeld wordt, zijn o.m. 
afdekken met blad of takken, inpakken in vliesdoek of 
omringen met rietkraag en drooghouden met glasplaat of ander 
dakje. Plant kwetsbare planten vroeg in het seizoen en 
bescherm ze de eerste jaren tegen kou, werd ons geadviseerd. 

Ons klimaat verandert en dat biedt weer nieuwe kansen. 
Ga het avontuur aan, begin te experimenteren en accepteer 
als iets niet lukt. “Ik kweek nu planten uit Zuid-Afrika uit 
zaad op en als er veel planten opkomen, laat ik die ook in 
de grond buiten overwinteren. Dat leidt soms tot verrassende 
resultaten. Van planten die de winter overleven winnen we 
zaad, waarmee we verder gaan. Spannend werk, dat raad 
ik jullie ook aan”, aldus Gerard van Buiten. Hieronder een 
paar van zijn voorstellen: 

Zaai bijvoorbeeld eens voor de winter invalt Lobularia, een 
winterannuel. Dit wil zeggen dat hij in de herfst kan kiemen, in 
de winter blijft doorgroeien en vroeg in het voorjaar gaat 

bloeien. De plant is eenjarig en zaait zich makkelijk uit. Na opnieuw zaaien kun je tot de vorst 
invalt genieten van de bloemen. Ook lang bloeit de Fuchsia maghellanica, van juni tot de vorst 
heb je daar plezier van en ze lopen, ook na invriezen, altijd weer uit. Penstemons zijn minder 
betrouwbaar winterhard, maar Penstemon digitalis en pinifolius zijn sterke planten. Nog sterker is 
de klimmende Oost-Indische kers, Tropaeolum ciliatum, die ook droge schaduw verdraagt. 

In nazomer en herfst kunnen we genieten van de bloemen van de pindakaasstruik en de hang 
buddleia en in winter en lente onder andere van de bloemen en het prachtige blad van cyclamen 
coum en hederifolium. 

 Inke Mensink  
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Colofon 
 
 
“Het Groene Boekje”  is een uitgave van Groei & Bloei afd. Deventer e.o. en verschijnt vier maal per jaar in een oplage 
van 500 exemplaren. 

Bestuur 
Het bestuur staat altijd open voor uw vragen, opmerkingen en suggesties. U kunt ons bellen en mailen. 

Voorzitter: Cor Koppert , 0570-59 07 07 Secretaris: Irma Reinders, 06-534 928 10 
 corkoppert@gmail.com info@consulente-dinterni.nl  

Penningmeester: Benny Oudenampsen, 0570-65 76 86  Bestuurslid: Annelies van Beem, 06-113104 82 
 bjo@home.nl aemvanbeem@gmail.com 

Bestuurslid: Kattelijne Kraak, 06-136 028 66 Bestuurslid: Vacature 
 kjmkraak@upcmail.nl 
 

De overige adresgegevens vindt u op www.deventer.groei.nl  

Coördinatoren: 

Excursies: Ton Blokvoort, 06-21911120 Ledenadministratie: Ria Hiddink, 0571-29 19 28 
 ton.blokvoort@kpnmail.nl  groeienbloei.ria@live.nl 

Lezingen: Annelies van Beem, 06-113104 82 Bloemschikken: Hans Lintenbrink , 0614634206 
 aemvanbeem@gmail.com  bloemschikkengenb@gmail.com  

Webmaster: Gyuri Marsi 

Kwartaalblad: 

Redactie: Corrie Eland 
 cfeland@home.nl 

 Jotine Sonder 
Lay-out: Joop Vredegoor 
Post-klaar maken: Jotine Sonder en Paul Ganzevles 
 Ria Hiddink 
 
* De redactie heeft het recht ingezonden stukken aan te passen en/of niet op te nemen, bij bezwaren beslist de              

bestuursvoorzitter. 

Als u zich voor een activiteit wilt opgeven of u wilt er iets over vragen, dan kan dat d.m.v. het 
e-formulier in de Agenda van onze website www.deventer.groei.nl. 
Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling op onze rekening is bijgeschreven. 
Mocht het maximale aantal deelnemers inmiddels zijn bereikt, dan krijgt u bericht van ons. 
 

 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 

Narcissen! 

Het zachte geel van de langzaam ontluikende narcis is een vriendelijke voorbode van de 
komende lente. Wie snakt er niet naar die prille signalen. Maar Koning Winter is nog niet echt 
op zijn retour. Onverwacht kunnen we worden getrakteerd op een dik pak sneeuw of strenge 
vorst. Niet alleen een prachtig decor uit vervlogen tijd, maar ook in deze tijd is de natuur 
wispelturig, nat, zacht, koud, sneeuw, ijs. Wie zal zeggen hoe het weer zich aandient.  
De narcis kan gelukkig in een sprookjesachtige wintersfeer wel even overleven. De stevige 
steel kan een paar graden vorst verdragen, maar een dikke witte hoed kan soms wel de 
nekslag geven.  
Gelukkig zullen de bolletjes in de grond hun groei -en bloeikracht blijven behouden en kunnen 
we volgend jaar opnieuw genieten van een vrolijke voorjaarsgroet. 

Bij de omslag. 



 



 


