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Lezingen: Het waterschap Vallei en Veluwe - Paul Machielsen - Jan Wil-
lem Lagerweij - Plantenruilbeurs - Workshop Winterse Hanging Bastkets



Ons programma voor 2021/2022
We blijven optimistisch, dus vertrouwen erop dat er in het
najaar weer avonden in de Kiekmure mogelijk zijn. Vandaar
dat u hieronder de data en de onderwerpen van de avonden
leest. Sommige sprekers stonden in 2020 ook al op het
programma maar moesten om de bekende reden worden
afgezegd. Gelukkig blijven ook zij volhouden, dus voor hen
en ons een herkansing. De inhoud van de lezingen vermel-
den we nog een keer, dan weet u weer waar het over zal
gaan. Wij hopen velen van u te kunnen verwelkomen vanaf
september.
28 september: Het Waterschap Vallei en Veluwe - Henk
Veldhuizen
20 oktober: Workshop winterse Hanging baskets
23 oktober: Plantenruilbeurs, Linnaeuslaan 4, Harderwijk
26 oktober: De invloed van klimaatverandering op o.a.
onze tuinen - Paul Machielsen van kwekerij Abbing
23 november: In de voetsporen van Marco Polo - Jan
Willem Lagerweij
25 januari: Vera Greutink met “Mooie moestuin” en de
zadenruilbeurs
22 februari: Jaarvergadering, gevolgd door Marcel Batist:
Anders fotograferen in de tuin
22 maart: Brian Kabbes: Nieuwe vaste planten
19 april: Frans van Bussel: Niet zonder elkaar, de bijzon-
dere relatie tussen bloemen en insecten

Jaarverslag 2020
Net als vorig jaar was het ook deze keer niet mogelijk om
de algemene ledenvergadering te houden en heeft u het
beknopte verslag over 2020 in de vorige Nieuwsbrief kun-
nen lezen. Tot 1 juli was er gelegenheid om hierover vragen
te stellen, maar van die gelegenheid is door geen van de
leden gebruik gemaakt. Wij zijn blij met het vertrouwen dat
u in ons stelt en hebben de stukken naar het Landelijk
Bestuur in Zoetermeer gestuurd, waar ze inmiddels zijn
goedgekeurd.
Nu de inentingen gestaag doorgaan, mogen we toch wel
aannemen dat er in februari 2022 weer een normale jaar-
vergadering kan worden gehouden waar penningmeester
en secretaris “live” hun verslag kunnen doen. Bovendien is
er dan gelegenheid om direct te reageren mocht u vragen
hebben.
Het bestuur

Van het bestuur
Voor u ligt het 3e nummer van onze nieuwsbrief, vol mooie
plannen voor het najaar. En we gaan ervan uit dat ze deze
keer wél door kunnen gaan!
De afgelopen anderhalf jaar hebben we als bestuur wel veel
georganiseerd, maar het grootste deel moest worden afge-
blazen. Gelukkig hebben we nog wel een plantenruilbeurs
bij Janneke kunnen houden. En de plantjes die opgekweekt
waren door Marja, en Diny, Anneke en Marianne van de
zadengroep hebben ook voor een groot deel hun weg ge-
vonden naar belangstellenden, met een mooie opbrengst
voor de club. Het moest alleen wel via de tuinen van de
betreffende leden, want ja…
Hopelijk hebben we nu het meeste leed geleden en kunnen
we weer op weg naar een voorzichtig normaal. Voorzichtig,
want we weten nog niet of er 20 september versoepeld kan
worden.Dat betekent dat we toch nog rekening moeten
houden met 1,5 meter afstand en dat wil zeggen dat er
maximaal 37 mensen op de lezing van 28 september
kunnen komen. Tenzij de anderhalve meter vervalt
natuurlijk!
Mocht dat niet zo zijn, dan vragen wij u zich aan te melden
voor deze lezing bij Janneke Wulp, tel 0341-412977 of e--
mail jwulp@caiway.nl. Uiterlijk tot 20 september en graag
onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en met
hoeveel personen u wilt komen.
Houdt ook de digitale nieuwsbrief in de gaten, met de
laatste ontwikkelingen.
Wij hebben er zin in! U ook?

Whatsappgroep “Plantenruilen”
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we de oprichting van
een eigen Groei & Bloei whatsappgroep voor onze afdeling
aan. Sindsdien hebben een aantal leden zich aangemeld
en zijn er al wat planten van eigenaar verwisseld en is er al
wat kennis gedeeld. Het begin is er!
De bedoeling van deze whatsapp groep is dat als je een
plant of struik over hebt, je deze hier kunt aanbieden. Ook
vragen over tuinproblemen, verzorging van planten, e.d.
kunnen hier gesteld worden. Met elkaar hebben we toch
best wat kennis uit te wisselen! Eigenlijk dekt de naam van
deze groepsapp niet helemaal de lading. Ruilen is hier niet
aan de orde. Misschien weet iemand een betere en leuke-
re naam voor deze afdelingsgroepsapp?
Hoe groter de groep, hoe leuker het wordt. Meedoen dus!
Wellicht komt er een plant of struik voorbij die je al lang
zocht, of wordt er kennis gedeeld die ook voor jou interes-
sant is. Opgeven kan door een mail met je mobiele tele-
foonnummer te sturen naar o.wolfswinkel@outlook.com
Olga
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Lezing 28 september: Het water-
schap en haar taak in dit klimaat
Misschien vraagt u zich wel eens af wat het waterschap
eigenlijk doet. We betalen er belasting voor en eens in de
4 jaar kunnen we vertegenwoordigers kiezen voor het al-
gemeen bestuur, maar wat er daadwerkelijk wordt gedaan
en waarom ze onmisbaar zijn, komen we deze avond aan
de weet.

Plantenruilbeurs: 23 oktober
We hebben besloten om het planten ruilen dit najaar weer
te organiseren op de oprit van Janneke Wulp, Linnaeuslaan
4 in Harderwijk. De belangrijkste reden is dat het in april
zo’n gezellig succes was, maar ook is het volgens ons
belangrijk dat de planten gedurende een aantal dagen
kunnen worden ingeleverd, dus op de tijd die u het beste
uitkomt.
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober kunt u ze brengen
op bovenstaand adres en mocht er niemand thuis zijn dan
kunt u ze met een gerust hart achterlaten onder de carport.
Er zal goed voor ze worden gezorgd.  Bovendien is er op
deze zaterdagmiddag buiten geen enkele haast, want het
moet mogelijk zijn om rustig rond te kijken en planten van
uw gading uit te zoeken tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Tijdens een avond in de Kiekmure is er toch altijd de tijds-
druk om de lezing op tijd te laten beginnen en de pauze niet
te lang te maken.
Dus heeft u planten in de aanbieding, breng ze vanaf
maandag 18 oktober naar de Linnaeuslaan, voorzien van
een stekertje met naam, hoogte, bloeitijd en of ze zon of
schaduw willen. Niet later dan vrijdag planten brengen
graag, dan hebben we op zaterdagmorgen tijd om alles
overzichtelijk neer te zetten.
In april was het een groot succes ook al moesten we toen
nog mondkapjes dragen en afstand houden. We gaan ervan
uit dat nu in ieder geval de mondkapjes thuis mogen blijven
en dat het misschien mogelijk is om ook nog een gezellig
praathoekje in te richten.

“Ons” waterschap, Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dij-
ken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd
afvalwater in het gebied tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrecht-
se Heuvelrug en Randmeren. Dagelijks worden we gecon-
fronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Er
valt meer regen, maar minder gematigd. Het waren juist die
regelmatige buitjes van het gematigde klimaat die onze
begroeiing altijd overeind hielden.
Op 28 september 2021 neemt heemraad Henk Veldhuizen
u mee in het werk van het waterschap in een veranderend
klimaat. Hij gaat in op de kerntaken van het waterschap,
het bijzondere gebied met onder andere het Veluwemassief
en de Utrechtse Heuvelrug, het (grond)watersysteem, en
de visie en ambities van het waterschap voor de lange
termijn. Want wat betekent een veranderend klimaat voor
het werk van het waterschap en hoe gaat het waterschap
daar de komende jaren op anticiperen? Hij sluit af met wat
u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en water
te sparen voor drogere perioden.
Met de watersnood van juli dit jaar in Zuid-Limburg, België
en Duitsland nog vers in het geheugen, kijken wij uit naar
een boeiende lezing.
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2,50

Workshop Hanging baskets 20 okt.
We gaan het dit jaar weer proberen: hanging baskets vullen
voor de winter tijdens een gezellige workshop. Annemieke
en Aartje van Straten ontvangen ons op woensdagavond
20 oktober om 19 uur en helpen bij het vullen van de
hanging baskets en/of terraspotten. Zij zorgen voor leuke
plantjes die in de winter buiten lang goed blijven, de aarde,
mos, en natuurlijk ook baskets en potten. Maar als je zelf
je hanging basket of terraspot(ten) hebt, neem die dan
gerust mee. Op alles wat je deze avond aanschaft, krijg je
10% korting op de gebruikelijke verkoopprijs. Deelname
aan de workshop, inclusief koffie, is gratis. Het adres van
Kwekerij Stadsweiden is Rietmeen 3 in Harderwijk.
Omdat er rekening moet worden gehouden met de 1,5 m
afstand, is het aantal deelnemers beperkt. Opgeven is
daarom noodzakelijk. Graag vóór 16 oktober via e-mail naar
o.wolfswinkel@outlook.com

Coronaregels voor de lezing(en)
Het wordt pas op 20 september duidelijk of de 1.50 m af-
stand nog steeds moet worden aangehouden. Is dat het
geval, dan kunnen er maar maximaal 37 bezoekers worden
toegelaten deze avond. Helaas zult u zich dus weer moeten
aanmelden als u de lezing wilt bijwonen. In het inleidende
stukje Van het bestuur leest u waar en hoe.
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Lezing 26 oktober: Invloed van het
veranderend klimaat op de tuin
We kunnen er echt niet meer omheen, het klimaat is aan
het veranderen. Heeft deze verandering of het weer in zijn
algemeenheid invloed op onze tuinen en hoe reageren
planten daarop? Moeten we maatregelen nemen om onze
tuinen duurzamer en toekomstbestendig te maken en
kunnen we het klimaat in een bebouwde omgeving beïn-
vloeden. En waarom zijn vooral “groene tuinen” van groot
belang? Paul Machielsen is deze avond de expert die op
deze vele vragen een antwoord zal proberen te geven. Ook
op uw vragen die er ongetwijfeld zullen zijn tijdens en na
zijn powerpoint presentatie zal hij proberen een antwoord
te geven.

Lezing 23 november: In de voetspo-
ren van Marco Polo. 
Jan Willem Lagerweij hoeven we niet meer aan u voor te
stellen. Regelmatig neemt hij ons mee op zijn fantastische
fietstochten naar nog fantastischer delen van de wereld.
Deze keer volgen wij hem op één van de vroegere zijde-
routes, waarover hij ons als inleiding vast het volgende
vertelt:

Paul Machielsen is werkzaam bij Abbings Buitenhof in Zeist,
een kwekerij en tuincentrum dat dit jaar 129 jaar bestaat.
Ook tuinarchitectuur is één van de terreinen waar Abbing
zich op beweegt. Velen van u zullen het bedrijf wel kennen,
maar zo niet, kijk dan eens op hun site. www.kwekerijab-
bing.nl
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2,50

Tijdens deze presentatie neem ik u mee in de voetsporen
van Marco Polo over het hart van de oude zijderoute.
We beginnen met de bloeiende bergweiden van de Kauk-
asus in Georgië waar de riddersporen in volle bloei staan
met nog vele andere bloemen. Vervolgens gaan we naar
Armenië. Het eerste land dat het christendom als staats-
godsdienst uitriep en waar we prachtige oude soms meer
dan 1000-jarige kerken bezoeken en ronddwalen over
bloeiende weiden.
Daarna gaan we naar Iran waar we beginnen in de Koerdi-
sche bergen waar de tulpen bloeien in hun wilde oervorm.
Ook zien we de prachtige oude steden van Perzië met als
absoluut hoogtepunt Isfahan.

Na de pauze beginnen we in Ashgabat. De absurdische
hoofdstad van Turkmenistan, om verder te gaan in de oude
steden in Oezbekistan die het culturele hart waren van de
zijderoute. We zien de prachtige gerestaureerde moskeeën
en madrassen in Chiva, Buchara en Samarkand.
Als laatste gaan we over de Pamir Highway in Tadzjikistan
naar Osh in Kirgizië en genieten van de fabelachtig mooie
landschappen en zien hoe de mensen leven zoals ze dat
al eeuwen doen.
Wat helaas niet in foto’s kan worden weergegeven is de
ongekende gastvrijheid van de mensen die ik onderweg
heb ontmoet met name in Iran en Tadzjikistan.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2.50
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Camassia
Binnenkort wordt het weer tijd om aan nieuwe bollen voor
de tuin te gaan denken, want die kunnen in oktober/novem-
ber worden geplant. Als u overweegt om bollen te kopen,
denk dan eens aan de Camassia. Hij wordt ook Prairielelie
of Indianenbloem genoemd omdat hij afkomstig is uit het
Westen van Amerika en de Indianen de knollen aten.
Het is een probleemloze plant waarvan de bollen gewoon
in de grond kunnen blijven zitten omdat ze onze winters
prima kunnen doorstaan. En als ze het naar hun zin hebben,
zullen ze zich vermeerderen. Ze voelen zich het prettigst in
zanderige maar wel vruchtbare grond in de zon of halfscha-
duw en bloeien in mei – juni met prachtige bloemen. De
bekendste zijn Camassia  Leichtlinii Blauwe Donau  die
diep blauw bloeit, de Caerulea is iets lichter blauw en de
Leichtlinii alba, u begrijpt het al, is wit. Er zijn inmiddels
meerdere variëteiten gekweekt met o.a. dubbele bloeme-
tjes. Maar als u via google gaat zoeken zult u zien dat er
veel soorten zijn.
Als u deze bollen/knollen bestelt, schrik dan niet als ze er
wat slordig uitzien, ze hebben vaak een rommelig velletje
maar dat doet aan de kwaliteit niets af.

Plantenmarktjes
Het zat er in mei helaas weer niet in om onze jaarlijkse
plantenmarkt te organiseren op de Rietmeen. Omdat
planten die je zaait tijd nodig hebben om te groeien, was
onze zadengroep wel van start gegaan in het vroege
voorjaar. Een ochtend in april verspeend op de Rietmeen
en dan ben je best trots op de flinke hoeveelheid gevulde
potjes! Een aantal van de zaaiers had ruimte op eigen
terrein om de verspeende plantjes verder op te kweken.
Iedereen gespannen of de markt wel door zou mogen gaan,
want erg duidelijk was het allemaal niet. En helaas, het
bleek dat wij vielen onder de categorie evenementen en die
bleven verboden. Wat moet je dan met zoveel planten die
klaar staan om verkocht te worden. Zoals u weet hebben
we de verkoop toen in etappes gedaan. Eerst een aantal
dagen op afspraak in Hierden bij Marja, daarna een zater-
dag bij Diny in Zeewolde en weer een week later bij Anne-
ke in Harderwijk. Het was wat  behelpen maar er zijn toch
een flink aantal planten verkocht. Natuurlijk zijn we daar blij
mee, maar laten we hopen dat het volgend jaar weer ge-
woon op de Rietmeen kan. Zonder restricties en dan de
hele dag door gezellige plantenkopers op onze markt.

Digitale nieuwsbrief
Tijdens de coronaperiode werd het duidelijk hoe belangrijk
een tussentijdse digitale nieuwsbrief is. Ons nieuwsblad
komt vier keer per jaar uit, maar tussendoor is er vaak ook
nog wel wat te melden. De laatste maanden moest er bij
voorbeeld nogal eens wat geannuleerd worden. Daar bracht
de digitale nieuwsbrief, verzonden via e-mail, uitkomst. In
principe sturen we een digitale nieuwsbrief in de maanden
dat er geen kwartaalblad uitkomt.
Het is jammer dat we nog niet van al onze leden een e--
mailadres hebben. Heeft u nog nooit een digitale nieuws-
brief van ons ontvangen en wilt u wel op de hoogte blijven
van het allerlaatste afdelingsnieuws, stuur dan even een
e-mail naar o.wolfswinkel@outlook.com 
In dit kader verwijzen wij ook nog even naar onze facebook-
pagina van Groei & Bloei afd. Harderwijk en omstreken.
Regelmatig worden daar leuke en informatieve berichten
geplaatst. En natuurlijk is onze website www.harderwijk.
groei.nl een regelmatig bezoekje waard!

Welkom nieuwe leden!
Als ledenadministrateur krijg ik iedere maand vanuit het
hoofdkantoor in Zoetermeer een overzicht van ons leden-
bestand. Het is altijd leuk om te zien dat er weer nieuwe
leden zijn bijgekomen. Dit jaar tot nu toe zijn dat er al 12.
Omdat er toch ook altijd enkele afschrijvingen zijn, staat
ons ledental nu op 185. Vóór corona waren het er 13 meer,
maar gelukkig is er weer een opgaande lijn!
In verband met de wet op de privacy mogen wij hier geen
namen noemen van onze nieuwe leden. Jammer, want we
zijn toch heel blij u te mogen verwelkomen bij onze afdeling.
Wij wensen u veel leesplezier met het tijdschrift en onze
nieuwsbrief, en hopen u binnenkort te ontmoeten tijdens
onze komende activiteiten. Welllicht leuk om te vermelden
is dat we vijf (!) leden hebben die al vanaf 1-1-1968 lid zijn
van Groei & Bloei, het begin van de ledenadministratie, 53
jaar geleden! Heel bijzonder ook is dat dit allemaal mannen
zijn. Heren, wij zijn blij met u en trots. Ook u hopen wij weer
eens tijdens onze komende lezingavonden te ontmoeten!
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Voor de eerste keer zaaien
December 2020
Bijna met pensioen! Ik besluit mezelf een abonnement op
Groei & Bloei cadeau te doen, niet beseffend dat er een
lidmaatschap van een lokale vereniging aan gekoppeld is.
Februari 2021
Verrassing! Een prachtig afdelingsblad valt door de brie-
venbus. Wat leuk! En er worden zaden aangeboden. Mmm,
zal ik gaan zaaien? Nooit eerder gedaan. Wel leuk om te
proberen!
Direct een kijkje genomen op de website, maar ik vind niks.
Ik ben te vroeg blijkt als ik Marja daarover benader. Zij is
zo behulpzaam om me alvast een zadenlijst te sturen,
waarmee ik direct op het internet op onderzoek uitga. Wat
een verscheidenheid! Vanwege mijn kleine tuin en het hoge
formaat vallen heel veel planten af. Of de planten al dan
niet voor insecten belangrijk zijn is een ander criterium voor
mij. Als ik uiteindelijk een keuze naar Marja doorstuur vind
ik mezelf toch wel erg hebberig overkomen!
Tweede helft maart
Zaaitrays bezit ik niet. In allerlei bakjes, zelfs opengeknipte
melkpakken, zaai ik het een en ander. Al snel staat in de
woonkamer de hele achter vensterbank vol. Sommige
zaden moeten later gezaaid of direct buiten, die sla ik voor

nu even over. Binnen een week begint het grote genieten!
Potentilla Miss Wilmott, Agastache en knoflookbieslook zijn
de eerste, Cerinthe volgt een dag later en nog een dag later
zie ik de Lobelia Siphilitica en Anchusa Azurea opkomen.
Maar dan …
Na het ontkiemen kouder wegzetten, dit advies lees ik op
het internet voor sommige soorten. Van lieverlee verdwijnen
wat zaaibakjes naar de slaapkamer waar het tafeltje voor
het raam al gauw vol staat. Het wachten is op de eerste
echte blaadjes, want dan pas kan verspeend worden lees
ik. Cerinthe is de eerste die aan echte blaadjes doet en ze
verhuizen dan naar 9 x 9 potjes. Dat is een makkie want de
zaailingen zijn fors. Dan komt de Anchusa. Direct naar
buiten heb ik ergens gevonden. Dus hup in de voortuin,
labeltje erbij om ze terug te vinden. Maar Potentilla,
Agastache en Lobelia zijn zo petieterig klein … en het duurt
en duurt en duurt. Soms haal ik er de loep bij en dan zie ik
nog nauwelijks ontwikkeling. Als ik een plukje eruit peuter
blijken er best lange worteltjes aan te zitten, dus toch maar
verspenen in van die kleine AH turfpotjes. Wat een geprie-
gel! En dan, eureka, groei! Was het te dicht opeen gezaaid?
Maar na twee blaadjes stopt de groei weer. Tegen een
kennisje verzucht ik: ik weet niet of ik het ooit nog eens ga
doen.
Als alles naar buiten gaat (afharden doe ik maar enkele
dagen want in de slaapkamer stond alles bij het open raam)
stopt de ontwikkeling abrupt. Kou, nattigheid. Voor een
beginneling geen bemoedigende omstandigheden in dit
extreem koude voorjaar. De hele tuintafel en het bistrosetje 
staan vol want ik durf vanwege de slakken het jonge spul
niet op de grond te zetten.
Als van de Cerinthe de wortels aan de onderkant van de
potjes tevoorschijn komen zet ik er drie in een balkonbak.
Wat gaan ze ineens hard! Mooi vertakt en leuk gevlekt blad.
Voor de rest heb ik nog geen bestemming. Later zet ik
cerinthe in een bloempot die leeg kwam omdat de slakken
de (AH) zaailingen hadden opgegeten en nog later vind ik
een flinke bloempot waarvan ik het bestaan niet meer wist,
deze komt in tegenstelling tot de andere met cerinthe in de
schaduw te staan.
Wat een opmerkelijke verschillen! Ik heb niet bijgehouden
in welke type potgrond en op welke datum ik welke cerinthe
had geplant. De balkonbak komt eerst in bloei en het gonst
direct van de hommels eromheen, maar de stengels worden
wat slap en gaan hangen. De tweede lichting groeit uit tot
lange pierlala’s met armetierig gelig blad maar heeft wèl de
mooiste paarsblauwe kleur blaadjes aan de toppen van de
stengel. De schaduw-cerinthes vertakken het meest,
bloeien het uitbundigst, ontvangen het meeste insectenbe-

’t Binnenland gaat door!
Zoals u weet was het hek van tuincentrum ’t Binnenland 
dicht. Er is de laatste weken tot 1 juli door veel mensen
afscheid van Willem en ook van Dinie genomen en er kon
nog geprofiteerd worden van de uitverkoop van de laatste
planten. Het zag er toch een beetje treurig uit met het anders
goedgevulde “plantenplein” bijna leeg. Alleen de vele
phloxen gaven nog wel kleur aan het geheel.
Het hek van ’t Binnenland blijkt niet helemaal dicht want de
nieuwe eigenaren blijven (voorlopig) op kleine schaal toch
planten en snijbloemen verkopen. Ze hebben bedden met
bloemen ingezaaid om zo een pluktuin te creëren en
kweken ook tuinplanten. Voorlopig zijn er ook nog Phloxen
in de aanbieding, dus een bezoek aan dit vertrouwde adres
is zeker de moeite waard. Maar ze gaan verder dan alleen
het groen, er zijn ook bbq’s te koop en tuinmeubelen. Omdat
de enthousiaste opvolgers van Willem Wajer dit groene
avontuur naast hun gewone werk doen, is het tuincentrum
alleen op zaterdag open van 9.00 uur tot 17.00 uur en op
afspraak. Er is wel veel veranderd, maar de namen blijven:
ze heten Wajer en ’t Binnenland blijft ’t Binnenland.
Kijk eens op de geheel vernieuwde website, dan leest u wat
deze enthousiaste jongelui allemaal doen. www.tcbinnen-
land.nl
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potjes, want een plek van bestemming komt in het najaar
pas beschikbaar. Ik ben benieuwd of ik ze dit jaar nog zie
bloeien.
Ook snel de Lobelia’s in wat royalere potten gezet en voilà,
ook hier komt de groei beter op gang. Die lijken nu toch
bloemstengels te gaan vormen. Maar ik heb nog geen plaats
in de tuin, dus tot het najaar moeten ze het hiermee doen.
Inmiddels heb ik toch de smaak te pakken. Ik heb enkele
vrienden blij kunnen maken met mijn zelfgekweekte plant-
jes en ben inmiddels ook aan het zaden verzamelen ge-
gaan. Tot nu toe was mijn enige ervaring: zaailingen van
vaste planten uit de tuin of tussen de tegels uitpeuteren,
verder opkweken en een nieuwe bestemming geven. Bij-
voorbeeld heuchera, verbena, kogeldistel, wolfsmelk en
vrouwenmantel. Dit is weer een compleet nieuwe ervaring
en (voor nu) leuk bovendien. We zien wel of het herhaald
zal worden, want eigenlijk … eigenlijk heb ik er nauwelijks
plaats voor.

Anke Jongens

zoek maar alles blijft blauwgrijs op de nauwelijks zichtbare
buisbloempjes na, dus veel sierwaarde heeft deze niet.
Dan de Agastache. Deze doen er heel lang over voor er
een normaal formaat blaadjes ontstaat. De eerste waarvan
de worteltjes aan de onderkant van het potje verschijnen
zet ik in een bloembak met verse potgrond. En dan krijgen
ze er ineens zin in. Maar de slakken kunnen erbij en hebben
er ook zin in. Het eerste plantje verdwijnt in één nacht, de
tweede, half opgevreten, valt om en sterft daarna af. De
rest red ik, zet ze over naar een andere pot die ik buiten
bereik van slakken zet en nu ik dit schrijf zijn ze overladen
met aartjes waar de allereerste bloempjes van open gaan.
Op de plaats waar eerst de agastache stond kwam nu
ruimte vrij, daar zet ik twee Potentilla’s (met een gekochte
eenjarige erbij). Die vliegen zowat uit de startblokken.
Terwijl in de overige potjes de groei achterblijft, gaan deze
twee als een tierelier. Hoe zit dat dan met het advies dat ik
ergens had gelezen? “Laat ze tot de herfst in het 9 x 9 potje
en zet ze dan met een goed doorwortelde kluit op de plaats
van bestemming”? Snel de overige plantjes ook in grotere
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