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Van het bestuur
 
We zijn dit jaar goed begonnen met een erg succesvolle
excursie bij FlevoFlora in Marknesse. We hebben het
proces van zaadje tot prachtige Helleborus goed kunnen
zien en Dirk van Diepen en zijn vader hebben ons van alles
verteld over het bedrijf. Aansluitend genoten we van een
heerlijke lunch bij Het Wapen van Ens. 28 Januari stond de
koffieochtend bij Intratuin op het programma. De opkomst
was wederom prima en de sfeer gezellig. We werden verrast
door bezoek van de hoofdredacteur van Groei & Bloei,
Jasker Kamp. In het mei nummer van Groei & Bloei staat
een stukje over onze koffieochtend! Tevens hebben we nog
een nieuw lid mogen verwelkomen. Eind januari organiseer-
den we met de Aeres VMBO een bloemschikshow. Op het
podium werden bijzondere bloemencreaties gemaakt door
Henriëtte van der Schaaf en Jan Post. Beide docenten
hebben een prachtige show neergezet zoals te lezen is in
de terugblik in dit blad.
 
Dan was er begin februari een lezing van Eduard Opper-
man. Ook van deze boeiende lezing staat een terugblik
verderop in het Lelyblad. In februari en maart hadden we
twee workshops op het programma staan. De eerste was
de workshop ‘Nat vilten’ door Machteld Kruizinga van
Woolsome Woolsome. Na de uitleg over hoe je van een
malletje, een sopje met olijfzeep en plukjes wol van berg-
schapen, een prachtig vilten object krijgt, ging iedereen van
start. Er was een groepje van drie personen dat een onder-
zetter maakte en de rest van de groep maakte een vogel-
huisje. En het resultaat mocht er wezen! De tweede activi-
teit was de workshop ‘Snoeien doet bloeien’ onder leiding
van Peter Kouwenhoven. Iedereen heeft hier geleerd hoe
het nou precies zit met dat snoeien. In welke periode gaan
we snoeien, hoeveel snoei je bij welke struik of boom, wat
is het verschil tussen een dikke ronde knop en een spitse
knop en welke wil je behouden. Helaas moeten we zeggen
dat dit voorlopig de laatste activiteit was aangezien het
Coronavirus roet in het eten heeft gegooid. De gezondheid
van ons allemaal gaat voor en daarom hebben we in ieder
geval tot september alle activiteiten af moeten zeggen.
 
Voor je ligt een Lelyblad met allerlei berichten, foto’s, terug-
blikken en een interview. Een beetje anders dan we gewend
zijn dus. Maar we wilden jullie het blad niet onthouden en
hopen dat het derde blad van dit jaar weer gevuld is met
een mooi groen programma. Wat moet je doen om goed
geïnformeerd te blijven over onze activiteiten? Houd onze
website goed in de gaten, hierop staan de laatste berichten
en kun je zien of een activiteit wel of niet doorgaat. En voor
degene die nog geen Lelymail ontvangt, meld je hiervoor
aan via de website of stuur een berichtje naar info@lelystad.
groei.nl ! Dan ontvang je via de mail steeds de laatste in-
formatie en wijzigingen.
 
Blijf allemaal gezond. Wij hopen elkaar weer te zien zodra
het weer veilig is. Geniet er van om bezig te zijn in je tuin
of op je balkon voor de nodige frisse lucht en afleiding. De
natuur gaat gewoon zijn gang, gewassen groeien, vogels
nestelen, bloemen gaan bloeien, de tuin leeft en trekt zich
van COVID-19 niks aan!
 
Cobie, Reny, Sanne, Tineke en Marion

Schoepenweg 59C - Lelystad - T. 0320 22 16 35

Openingstijden

fabriekswinkel:

Vr t/m zo

12.00 - 17.00 uur



www.lelystad.groei.nl

Klein tuingeluk
Bij de eerste keer wieden in de tuin dit voorjaar stond op de
plek waar de buxus gerooid was een klein grijs rozetvormig
plantje wat ik niet herkende. Zoiets laat ik staan, want het
kan er altijd nog uit. Het heeft weken geduurd voor we er
eindelijk achter kwamen dat het Komkommerkruid was
oftewel Bernagie. Vervolgens was het een raadsel hoe het
er was gekomen. Na veel hoofdbrekens moet het een
overblijfsel zijn geweest van een plantje wat ik vorig jaar
van mijn zus heb gekregen. Het arme plantje had helaas
de hitte van de vorige zomer niet overleefd. Zulke potjes
grond met zielige restjes plant verstrooi ik over de tuin. In
dit geval op de plek van de buxus. Het is ondertussen een
heel mooie plant geworden. En zo zie je maar, de tuin
stippelt zijn eigen plan uit en de natuur zit ook vol leuke
verrassingen.
 
Reny

Komkommerkruid of bernagie (Borago officinalis) in de tuin
van Reny.

Terugblik bloemschikshow ‘Bloem
Verbindt’ op 30 januari
 
30 januari vond de eerste Bloem Verbindt plaats, georga-
niseerd door de Aeres VMBO en afdeling Lelystad van Groei
& Bloei. Op het podium werden bijzondere bloemencreaties
gemaakt door docenten Jan Post en Henriëtte van der
Schaaf. De laatste is tevens eigenaresse van Acanthus
Kwekerij in Nagele. Beide docenten waren bijzonder goed
op elkaar ingespeeld en het publiek kreeg tussen alle tips
& tricks ook mooie verhalen uit de praktijk te horen. Er
werden prachtige stukken gemaakt, zoals een groot hart
met roze gipskruid (alvast voor Valentijnsdag), een koren-
schoof gebonden boeket met rozen, strelizia's en lelies, een
grote schaal werd opgemaakt in wit/groen met chrysanten,
groot blad, katjes, bruidsboemen en canna’s. Een bruids-
boeket mocht uiteraard ook niet ontbreken en zelfs een
enorme biels werd omgetoverd tot een prachtige bloemcre-
atie met Heliconia en sneeuwbal! Prachtig was ook een
vierkante constructie met nerines, tulpen en Gloriosa ran-
ken. Er zijn erg mooie bloemen gebruikt en beide leraren
hebben goed laten zien wat je met verschillende eigen-
schappen van bloemen kan doen. Bloemen verbinden bij
iedere gelegenheid, of het nu gaat om een bruidsboeket
met kleine orchideeën ‘met een houdbaarheid tot aan de
huwelijksnacht’, zoals Jan zei tijdens de show, of zoals
duidelijk werd uit het verhaal van Henriëtte die een paar
weken geleden een persoonlijk rouwstuk had gemaakt waar
de familie ontroerd door was geraakt omdat zij hun vader
zo ‘herkenden’ in het stuk. Aan de zijkant van het podium
stonden leerlingen die het talentvak Bloem hebben geko-
zen, zij demonstreerden in de pauze o.a. hoe corsages te
maken en hoe je bloemen kunt ‘verpakken’. Aan het eind
van de avond werden maar liefst vijf prachtige bloemstuk-
ken verloot onder het publiek. We kijken met veel plezier
terug op deze leuke samenwerking!

Bloemschikshow 'Bloem Verbindt' , 30 januari op het Aeres
VMBO in Lelystad.
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Buxusmotten
 
Dat een 4 cm groot, heel mooi nachtvlindertje zo’n enorme
schade kan aanrichten; het blijft verbazingwekkend. Al is
het natuurlijk de rups die de echte boosdoener is. Maar wat
doe je er aan?
Twee leden van onze afdeling, Alie Unij en Harriët Kleijn,
gooiden de handdoek in de ring en kozen voor vervangen
van de buxus. Hieronder hun verhaal dat als inspiratie kan
dienen voor wie nog twijfelt.
 
Er zaten een paar motten.....
We hadden het een jaar eerder al van alle kanten gehoord
dat er nu een buxusmot was die er voor zorgde dat haar
nakomelingen, de rupsjes, hele struiken kaal aten. Het
begon in het zuiden van het land en kwam langzaam richting
het noorden. Op een gegeven moment, vorig jaar, hoorden
we dat de mot was neergestreken in Almere, dus we
hoefden niet lang te wachten op zijn komst in Lelystad. Toen
ik dan ook zag dat er rare plekken in mijn buxus zaten, wist
ik hoe laat het was. Wat doe je dan? Gif spuiten was geen
optie, natuurlijke bestrijding was er niet, dus ik had al snel
zo iets van ‘ruimen die planten’. Dat ging me wel aan het
hart, maar ik zag geen andere oplossing. Gedurende de
winter miste ik toch de heggetjes en besloot ik in februari
nieuwe heggetjes te planten, maar nu met Ilex crenata. Bij
Plantjetuin Kwekerij Aalderink planten gekocht, net op tijd,
want die week was ook de gedeeltelijke lockdown in ver-
band met de corona van kracht geworden. Nu staan er
gelukkig weer heggetjes. In de loop van mei ga ik ze de
eerste knipbeurt geven. Ik ben blij met deze beslissing en
ga, zo als altijd, heel veel van de tuin genieten nu alle va-
kanties en uitjes afgelast zijn. Iedereen heel veel tuinplezier
en hopelijk zien we elkaar de zomer toch nog ergens bij een
uitje.
 
Alie Unij

…. in mijn oude tuin
Toen we vorig jaar hoorden dat de buxusrups/-mot ook in
onze straat in de Landstrekenwijk in meerdere tuinen was
gesignaleerd, was de beslissing snel genomen: de buxus
ging eruit. Wij hadden heel veel buxushaagjes in de voor-
tuin, die zo’n twintig jaar geleden door de vorige eigenaar
van ons huis waren aangeplant. Omdat onze buxus er nog
best redelijk uitzag, kreeg ik hier thuis eerst wel wat tegen-
werking. Maar Ik had inmiddels zoveel verhalen gelezen
over bestrijdingsmethoden van de buxusrups - van loop-
eenden tot de meest giftige troep – die uiteindelijk toch niet
afdoende waren, dat ik voor mijzelf al besloten had daar
niet aan te beginnen.
Dus in het najaar 2019 werden bij ons alle -en het waren er
nogal wat- buxusstruiken verwijderd. We zijn al een paar
jaar bezig om onze tuin in fasen onderhoudsvriendelijker te
(laten) maken. Nu was dus de voortuin aan de beurt. De
structuur van de voortuin werd wat eenvoudiger. We gingen
voor grotere plantperken waardoor een aantal klinkerpaad-
jes, waar de buxus langs stond, konden vervallen. De
klinkertjes werden vervangen door grote tegels en de
looppaden werden breder. Het gritpleintje met leibomen
werd ook betegeld. Omdat we een buxusvervanger wilden
die groenblijvend was en aantrekkelijk voor insecten,
kwamen we uit op struikklimop. Niet zoveel snoeiwerk meer
en de mooie zwarte bessen, die je zo leuk in boeketten en
bloemstukken kunt verwerken, gaven voor mij de doorslag.
De andere bestaande planten - overwegend hortensia’s -
werden opnieuw ingeplant met maagdenpalm als bodem-
bedekker. Door de droogte hebben de planten allemaal wat
meer tijd en water nodig om goed aan te slaan. We probe-
ren veel sproeien te voorkomen door te werken met drup-
pelslangen. Ik was nog even bang dat de verwilderingsbol-
letjes verdwenen zouden zijn door al het graafwerk, maar
gelukkig hebben we er dit voorjaar weer heel veel van te-
ruggezien.
 
Harriët Kleijn

De tuin van Alie nadat de buxus vervangen is door llex
crenata.

Dit is de tuin van Alie voordat de mot kwam.
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Tuin Harriët voor

Terugblik lezing 'Vogels om ons heen'
door Eduard Opperman en ALV 
 
Maandagavond 10 februari vond de uiterst vermakelijke én
educatieve lezing door Eduard Opperman plaats over ‘Vo-
gels om ons heen’. In Haags dialect begon Eduard met een
lesje in observeren, hij liet een foto zien, en vroeg daarna
aan het publiek of ze witte strepen op een zwarte onder-
grond hadden gezien, of waren het toch grijze stippen?
Vogelen begint bij goed en objectief kunnen observeren,
want hoe moet je anders weten of die mees die je zojuist
in je tuin zag nou een mannetje (brede zwarte stropdas) of
vrouwtje (smalle zwarte stropdas) was. En of het een jong
was met gele wangetjes of toch een volwassen exemplaar
met witte wangen? En hoe kun je een pimpelmees onder-
scheiden van een koolmees? Oftewel waar op te letten bij
het zien van vogels in je tuin? Het antwoord hierop is GISS
(spreek uit: jizz)! Dit is de afkorting van General Impression
of Size and Shape. Ervaren vogelaars kunnen op basis van
GISS, vogels snel determineren door bijvoorbeeld te kijken
naar de snavel, lichaamsvorm, kleur van het mantelkleed,
vleugelpennen, grootte en kop. Aan de hand van prachtige
foto’s van zijn ‘gevederde vriendjes’ - vaak geschoten in
zijn eigen hutje, je hebt geen vakantie meer nodig – lichtte
Eduard de verschillen toe. Er waren onder andere foto’s te
bewonderen van BKV’tjes (bruine kleine vogeltjes), BIKV’-
tjes (bruine irritante kleine vogeltjes), roofvogels en zeer
kleurig uitgedoste vogeltjes. Uiteraard kwam hij ook met de
verklaring voor deze verenfashion. Het is helder, na deze
avond ga ik de vogeltjes in mijn tuin en elders met ‘andere
ogen’ bekijken!
 
Na de lezing volgde de Algemene Leden Vergadering. Het
nieuwe bestuur is nu een jaar bezig en de taken zijn goed
verdeeld. Het bestuur ontving complimenten over het pro-
gramma van 2019 en de begroting voor 2020 werd unaniem
goed gekeurd.
 

Voorafgaand aan de lezing 'Vogels om ons heen' door
Eduard Opperman.

Tuin Harriët na
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Een tuin in Portugal
 
Een huis in Portugal met een leuk stukje grond erbij; daar
wil je als tuinliefhebber dan toch een tuintje aanleggen. Eitje,
zou je denken, voor iemand die al diverse tuinen heeft
aangelegd. Maar, dat viel toch wat tegen.
 
Om te beginnen de grond. Voor de bouw van het huis is
een flinke hap uit de helling genomen met als resultaat een
kale, stenige helling van 26 x 6 m waar zelfs geen onkruid
wil groeien. De helling ligt wel vlak bij het huis, dus dan wil
je wel iets leuks om tegenaan te kijken. Het eerste plan was
om er een laag grond op aan te brengen en die te beplan-
ten. Dat plan belandde al snel in de prullenbak toen bleek
dat onkruid hier sneller groeit dan wat ook zodra het een
stukje geschikte grond vindt. Bovendien, wat zet je er dan
in? Want het kan niet te diep wortelen maar moet wel vol-
doende stevigheid krijgen om zich staande te houden in de
soms harde wind die hier op de helling waait. Eerst maar
eens kennis vergaren en kleine proefstukjes met droogte-
minnaars aanplanten. Gaten gehakt, gevuld met tuingrond
en daarin vetplanten, cactussen, kuiflavendel, Santolina,
Westringia, Agave en Yucca geplant. Handicap was natuur-
lijk dat wij niet jaarrond in Portugal aanwezig waren en dat
er, sinds de oplevering van het huis in 2016, 3 jaren op rij
zijn geweest met weinig of geen regenval. Toch hebben
zich bijna alle planten weten te handhaven en zag ik dit jaar
voor het eerst dat de kuiflavendel zich spontaan uitgezaaid
heeft. Maar liefst 13 jonge plantjes telde ik.

Dit is de tuin van Tineke op de vruchtbare helling Een vetplant (Lampranthus) op de stenige helling.

Het tuintje naast het terras met oleander, lavendel en de
rode lampenpoetser.
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Tussen stenige helling en huis is een terras aangelegd waar
het heerlijk (windstil) vertoeven is. Daar wilde ik toch ook
wat groen hebben, maar ook daar is de grond niet fijn voor
planten: een soort klapzand met stenen (‘tout venant’ heet
dat hier). Ook hier gaten gehakt, tuingrond erin, antiwortel-
doek eroverheen, o.a. rozen, Deutzia, Nerium oleander,
Lavandula dentata en Callistemon citrinus (rode lampen-
poetser) geplant en het geheel afgedekt met grind. Een
beregeningssysteempje moest de planten van voldoende
vocht voorzien. Met name de oleander en de lampenpoet-
ser groeien als kool, de slechte groeicondities in aanmer-
king genomen.
 
Aan de andere kant van het huis is een steile helling met
een rode, kleiige en zeer vruchtbare grond. Je raad het al:
het onkruid tierde daar welig. Bramen en grassen met
bloeiwijzen van 2-3 meter verziekten ons uitzicht. Gras en
bramen met wortel en stok uitgeroeid en ook daar een
tuintje aangeplant; met beregeningssysteem omdat ik hier
vooral rozen wilde aanplanten. Nou, mooi niet, want rozen
waren niet te krijgen bij het tuincentrum in de buurt. Uitein-
delijk wat gevarieerde beplanting gekozen en veel Gazania,
een bodembedekker die je hier overal ziet en hele opper-
vlakken kan volgroeien. De pollen Gazania werden inder-
daad steeds groter, maar na het eerste jaar waren ze
grotendeels verdwenen. Er waren wel wat nieuwe planten
uitgezaaid, maar ook die leefden maar een jaar. Meer
succes had ik met een kruiprozemarijn. Die breidde zich in
enkele jaren enorm uit en weet de bodem aardig te bedek-
ken. Maar het onkruid weet die goede grond natuurlijk ook
te vinden. Het is zelfs zo succesvol dat de aangeplante
planten nauwelijks meer te zien zijn. Stiekem vind ik dat
onkruid, eerst lupine en nu vooral ganzenbloem en slan-
genkruid, wel mooi dus ik laat het lekker nog even staan.
Het heeft namelijk ook als voordeel dat het vocht beter
tussen de planten blijft hangen en creëert zo een goed
microklimaat.
 
Dit jaar wilde ik een tuin aanleggen op het plateau aan de
voet van de hierboven genoemde steile helling. Daar stak
corona een stokje voor; door de lockdown is het tuincentrum
dicht. Maar ooit gaat die tuin er komen.
 
Tineke Burger

Wist je dat...
- als het lang niet geregend heeft, veel dieren het moeilijk
hebben door de droogte? Met een schaaltje water in de tuin
help je vogels, egels en kleinere zoogdieren.
- er vliegen zijn die enorm veel lijken op de wesp?
- de oudste bloem ter wereld in 2002 door wetenschappers
werd ontdekt in het noordoosten van China? Deze bloem
bloeide ongeveer 125 miljoen jaar geleden en had veel weg
van een waterlelie. De bloem heet Archaefructus sinensis.
De bloeiende planten die je nu overal ter wereld ziet zijn
waarschijnlijk uit deze kruidachtige waterplant voortgeko-
men.
- zonnebloemen waarvan de bloemknop nog niet is open-
gegaan heliotropisme vertonen? Dit houdt in dat ze overdag
hun bloemknop mee laten draaien met de zon van oost naar
west. ’s Nachts draait de bloemknop weer terug naar het
oosten. Open zonnebloemen doen dat ook en dat stopt als
ze zaad zetten. Ze zijn dan duidelijk herkenbaar omdat ze
‘een andere kant opkijken’.
- alle planten een Latijnse naam hebben? Linnaeus heeft
dit systeem van plantennamen bedacht omdat er steeds
verwarring was over de namen van planten als vakgenoten
uit verschillende landen of zelfs uit verschillende landstre-
ken met elkaar over de planten spraken. Om het allemaal
nog duidelijker te maken zijn er regels vastgelegd hoe de
namen geschreven worden. Elke plantennaam bestaat uit
een minimaal 2 delen, een geslachtsnaam en een soort-
naam. Deze worden cursief geschreven. Lavendel wordt
dus Lavandula angustifolia, Lavandula dentate of Lavandu-
la stoechas om maar een paar soorten te noemen. Dan zijn
er vaak ook nog verschillende rassen of variëteiten van
onze sier- of moestuingewassen. Deze rasnaam wordt
toegevoegd aan de soortnaam en met een hoofdletter, niet
cursief en tussen aanhalingstekens geschreven. Voor-
beeld: Lavandula angustifolia ‘Hidcote’. Waar ter wereld je
deze plant ook besteld, je krijgt dan altijd de goede …. als
je een betrouwbare kweker treft.

De gele lupine (Lupinus luteus) in de tuin van Tineke.
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'Maak kennis met ... Tiny en Byonda
van de Werfsjob'
In dit tweede 'Maak kennis met ...' interview is Sanne naar
de 'Werfsjob' op de Bronsweg gegaan.
 
De houten kisten met haardhout zijn hoog opgestapeld
naast de loods. Daarnaast staan de grote potten met hor-
tensia's en daar tegenover de andere plantjes, de oppotta-
fels en de fruitbomen. Naast de fruit- en notenbomen, zijn
er door heggen opgedeelde tuintjes, waar 's zomers vooral
bloemen bloeien. De Werfsjob maakt deel uit van het bio-
logische landbouwgebied aan de rand van Lelystad en is
omringd door groen.
 
Tiny Engwerda begon elf jaar geleden met de Werfsjob aan
de Bronsweg 10. Het leer-werkbedrijf voor mensen met een
beperking komt voort uit een vergelijkbaar initiatief van de
Stichting Triade. Byonda is één van hen. Elke maandag en
woensdag komt ze hout kloven en haardhout inpakken in
oranje netzakken. “Alles is leuk hier”, vertelt ze vrolijk. Naast
het houtkloven knutselt ze graag. In de kantine hangen haar
kleurrijke hartjes van kralen. Tevens kun je daar breien of
weven op het weefgetouw. En ook met hout worden de
prachtigste creaties gemaakt: allerlei dieren zoals uilen en
konijntjes, en verschillende vogelhuisjes.

Staatsbosbeheer zorgt voor de aanvoer van voldoende
hout. “Wij zagen de stammen, kloven het hout, pakken het
in en bezorgen het in de hele polder”, vertelt Tiny. “Daar-
naast verkopen we nog planten, vooral hortensia's. Wie
graag buiten wil werken kan in de zomer meehelpen met
zaaien, stekken en verpotten. Ook de door heggen afge-
scheiden tuintjes moeten bijgehouden worden en de fruit-
bomen gesnoeid. Veilig werken, duidelijkheid en structuur
zijn belangrijk”, zegt Tiny,”en alles naar eigen vermogen.”
De afwisseling in werkzaamheden ervaren haar 24 cliënten
als zeer prettig.
 
Particulieren kunnen doordeweeks tussen 9:00 uur en
16:00 uur langskomen om hout te kopen. Wie het leuk vindt,
kan ook een kijkje nemen bij de plantjes. Misschien ga je
dan naar huis met wat extra's.
 
Ben je benieuwd naar de rest van dit interview? Kijk dan op
www.groei.lelystad.nl.
 

Byonda is hout aan het inpakken in een oranje netzak.


