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Op de dag dat ik dit voorwoord
schrijf, midden augustus, prijs ik me ge-
lukkig dat de meest recente hittegolf ten
einde is gekomen. Het Westen van België
en Nederland kregen de eerste regen na
weken van hitte en droogte. Ik hoop van
harte dat de andere regio’s van ons leden
gebied daarna ook kletsnat geregend
zijn. Al met al, geholpen door wat hand-
en spandiensten,  viel de zichtbare
schade enigszins mee. Veel bladverlie-
zende azalea’s lopen wel voor op hun
schema en zien er nu al uit alsof het
herfst is, maar de belofte van fris nieuw
blad volgend jaar blijft staan. Verder is er
hier en daar blad vergeeld of verbrand.
Wat wel duidelijk is gebleken is dat wat
schaduw een groot verschil maakt voor
de planten. Of die nu komt van grote bo-
men, een schutting, een hoge heg of, als
laatste redmiddel, een lap schaduwdoek
maakt weinig uit. Een waarschuwing is
wel op zijn plaats; soms wordt de schade
pas later zichtbaar, mogelijk pas volgend
voorjaar. Het lijdt geen twijfel dat niet
alle rododendrons even goed bestand
zijn tegen extreme omstandigheden. Ik
nodig onze leden uit om hun ervaringen
en aanbevelingen te delen in toekom-
stige uitgaven van RhodoMania. Nu dit
ter sprake komt, er is nog steeds drin-
gend behoefte aan versterking van de
redactie van ons periodiek. Vooral het
vragen naar en vinden van materiaal is
een grote uitdaging na het veel te
vroege overlijden van Arjan Laros. Denkt
u er graag over na wat van uw tijd aan
RhodoMania te geven.

Na alle commotie rond de pandemie
wil het bestuur graag het traditionele
schema van onderling contact herstel-

len. Het eerstvolgende evenement is
onze jaarvergadering annex leden con-
tactdag die voor 29 oktober op de
agenda staat op Belmonte in Wagenin-
gen. Om u aan te moedigen om te ko-
men betaalt het bestuur de lunch. Wan-
del ook langs onze collectie. Helemaal
schadevrij zijn de planten niet gebleven,
maar dankzij het irrigatiesysteem is de
schade beperkt gebleven. Ook de excur-
sies, een voornaam deel van de NRV acti-
viteiten, gaan door. Petra Zwaan is min of
meer klaar met de voorbereidingen. De
buitenlandse reis naar Noord-Duitsland
staat voor mei 2023 gepland. Zorg dat u
erbij bent, er zijn nog plaatsen vrij! Raad-
pleeg onze website www.rhodovereniging.nl

voor alle details.

Een aantal van onze leden heeft met
plezier een hands-on stekcursus bij Theo
Leijdens gevolgd. Alle deelnemers gin-
gen terug naar huis met een plastic bak
met stekken uit voornamelijk Theo’s tuin.
Ongeveer een half jaar geduld en antici-
patie met hopelijk positieve resultaten.
Onze dank is naast Theo ook aan Lysette
Smulders voor het organiseren van dit
educatieve en sociale gebeuren.

Helaas moet ik u ook laten weten dat
sommige van onze leden ernstig ziek
zijn. Als u de kans heeft zal een teken van
medeleven altijd worden gewaardeerd.

Ik hoop u allen in oktober weer te
mogen ontmoeten.

Van de voorzitter

Henk Borsje
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NRV activiteiten

• 22 okt. 2022

NRV herfstexcursie naar Landgoederen in Vorden

• 29 okt. 2022

Algemene ledenvergadering in Koetshuis Belmonte, Wageningen, programma en aanmelden 
via NRV website:  https://www.rhodovereniging.nl/

• 15 t.m. 19 mei 2023

NRV reis naar Tuinen in het Ammerland en Bremen en bezoek aan de Rhodo 2023 in Wes-
terstede, programma en aanmelden via NRV website:  https://www.rhodovereniging.nl/

Overige rododendron- en planten evenementen

• 14 okt. t.m. 30 okt. 2022

Herfstkleuren- en Lichtkunstfestival, Kasteeltuinen Arcen  www.kasteeltuinen.nl  

• 13 t.m 21 mei 2023

Rhodo 2023 Westerstede  D  www.rhodo.de  

Rododendron evenementen wereldwijd

• 27 april t.m. 1 mei 2023

ARS Spring Convention, Atlanta, GA. Joint ARS/ASA meeting  www.rhododendron.org

• 2024

ARS Spring Convention, Pacific Northwest Everett WA (nadere informatie volgt)

Camellia evenementen

• 1 okt. 2022

Excursie Theeplantage in Loenhout en Merksplas (B) www.internationalcamellia.org/ics-benelux  

• 20 t.m. 25 maart 2023

ICS Pre Congres tour Toscane, Italië

• 26 t.m. 28 maart 2023

ICS Internationaal Camellia Congres, Verbania, Italië

• 29 maart t.m. 1 april 2023

ICS Post Congres tour, Italiaans / Zwitsers Merengebied

• 2024

ICS Congres, Atalanta (USA) https://internationalcamellia.org/ics-benelux  

De najaarsvergadering 2022 wordt gehouden in Eeklo, nadere informatie volgt, raadpleeg 
hiervoor de website

NRV = Nederlandse Rhododendron Vereniging, ICS = International Camellia Society,

ARS = American Rhododendron Society

Rhodo Agenda

Rinus Manders
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Camelia’s komen oorspronkelijk uit
het Verre Oosten. In landen zoals China,
Japan, Vietnam, Korea werden ze voor
verschillende doeleinden gebruikt, niet
alleen voor de schoonheid van de bloe-
men, maar vooral als landbouwproduct.
Thee, olie, houtskool en allerlei produc-
ten werden van de bladeren, zaden,
struiken en bomen gemaakt. Het verhaal
doet de ronde dat thee pas in 1610 in Eu-
ropa werd gedronken, voor het eerst in
Den Haag, waar het werd gebruikt als
medicijn tegen alle kwalen. Of het gehol-
pen heeft is niet bekend, maar lekker
vond men het wel. Pas veel later werd de
theecultuur in Europa verder ontwikkeld,
met name in Engeland. 

Camelia’s als sierplanten werden nog
later geïntroduceerd. In de 18e en vooral
de 19e eeuw werden honderden nieuwe
cultivars ontwikkeld in België, Italië,
Spanje, Portugal en Engeland. De 19e
eeuw was het hoogtepunt in de camelia-
cultuur, maar door verschillende oorza-
ken nam de belangstelling sterk af in de
eerste helft van de 20e eeuw. In de laat-
ste 50 jaar is een opleving ontstaan door
de oprichting van de International Ca-
mellia Society.

Ook bij verschillende leden van de
NRV bestond een belangstelling voor ca-
melia’s, er was zelfs een sectie camelia’s
onder de leiding van George Seppen. In
2001 werd een Benelux afdeling van de
ICS opgericht en George werd het eerste
bestuurslid uit Nederland. Sindsdien is
een hartelijke relatie ontstaan tussen
deze twee zusterverenigingen. Regelma-
tig werden gezamenlijke activiteiten ge-
organiseerd en we ontmoetten elkaar
natuurlijk bij “Belmonte op zijn Best”.

De aristocratische roos.

Camelia wordt ook wel de Japanse
roos, de aristocratische roos of de konin-
gin der winterbloemen genoemd. De
tweede benaming past natuurlijk uitste-
kend bij Thierry Auguste baron de Con-
stant Rebeque de Villars ( 1786-1867 ),
die adjudant was van de Pr ins van
Oranje, gouverneur van Koning Willem
III, kamerheer van de Keizer van Oosten-
rijk en vanaf 1834 eigenaar van Bel-
monte. Waarschijnlijk hebben er in die
periode geen camelia’s in de tuin ge-
staan, het waren toen nog letterlijk en fi-
guurlijk “kasplantjes”. 

Het plan de bestaande collecties op
Belmonte uit te breiden met een collec-
tie camelia’s ontstond bij Niels Röling,
emeritus-hoogleraar van de WUR en
kreeg een warm onthaal, zowel bij de di-
rectie van Belmonte als bij de ICS-Bene-
lux. Het Arboretum Belmonte zou im-
mers vroeger in het voorjaar en later in
het najaar nog bloeiende heesters en
struiken kunnen bieden aan de bezoe-
kers.

Camelia’s op de mooie berg

Wytze Hoekstra en Niels Röling

Belmonte
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Proefproject.

In het voorjaar van 2019 werd voor-
zichtig begonnen met het project. Came-
lia’s  zijn veeleisend, waarbij vooral de
langdurige en strenge nachtvorsten een
probleem kunnen vormen.  Ook de
grondsoort, schrale winden, schaduw en
de aanwezigheid van voldoende water
zijn belangrijk. Iedere camelia heeft een
favoriet microklimaat. Naarmate ze gro-
ter en ouder zijn, worden de risico’s klei-
ner. Wanneer er in de komende vijf jaar
twee maal een Elfstedentocht gehouden
zou worden zou er een groot probleem
voor de planten ontstaan, maar gezien
de huidige global warming is dat scena-
rio minder waarschijnlijk.

 De bedoeling is de camelia’s in ver-
schillende fasen aan te planten, regelma-
tig te evalueren en, wanneer alles goed
gaat, uiteindelijk tot een collectie met
een 100-tal planten te komen.

Groepen 

Iedere camelia heeft een eigen ver-
haal en is uniek. Toch zullen ze in een
aantal groepen worden aangeplant. Er
komen botanische soorten, die in het
wild groeien en waarvan er nog steeds
nieuwe worden ontdekt. Bekend zijn de
soorten Camellia japonica, C. sasanqua, C.
sinensis en C. saluenensis.

Een andere groep wordt gevormd
door cultivars en kruisingen van Camellia
japonica. De naam suggereert dat ze uit
Japan komen, maar het merendeel heeft
zijn oorsprong in China. De meeste culti-
vars en nakomelingen van Camellia sa-
sanqua ( herfst- en winterbloeiers ) ko-
men weer wel uit Japan. Weer een an-
dere groep bestaat uit de Higo’s, de
camelia’s van de samoerai. Tenslotte zal
een grote groep hybriden worden aan-
geplant, kruisingen tussen verschillende
soorten. Zo kennen we de Williamsii hy-
briden, Reticulata hybriden, Cuspidata
hybriden, Ackermann hybriden en nog
veel meer.

Het begin

Op 30 april ( in het verleden Konin-
ginnedag ) 2019 werd op feestelijke
wijze de eerste Camellia ‘Spring Festival’,
een Cuspidata hybride aangeplant. Alle
aanwezigen hebben bijgedragen aan
het opvullen van het plantgat, inclusief
de vierjarige Thomas Hoekstra. Hij kreeg
de opdracht over 20 jaar nog eens terug
te komen om dan het resultaat van het
project te evalueren. 

C. japonica ‘Berenice Perfection’

Higo ‘Shugetsu’ ( vermiljoenrode maan)
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Inmiddels ( december
2021 ) zijn een 75 tal came-
lia’s geplant, die, dankzij de
goede zorgen van de vrij-
willigers van Belmonte, de
eerste warme zomers goed
hebben doorstaan. De ove-
rige planten worden elders
opgekweekt of gezocht.
Ook de naambordjes en in-
formatieborden zijn op dit
moment nog in voorberei-
ding. 

‘Spring Festival’ de eerste camelia op Belmonte

Initiatiefnemer Niels Röling op de rug gezien en Thomas, de jongste deelnemer
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Satsuki’s (Rhododendron indicum)

Guus Boender

Net lid van de NRV en dan wordt er
gevraagd om te kijken of je een stukje
kan schrijven over Satsuki’s.

Tja…waar te beginnen. Sinds 1997
meer en meer interesse voor bonsai, daar
is het mee begonnen. Eigenlijk is het zo-
genaamde zaadje al gelegd in de jaren
80 toen ik voor het eerst een bonsai tijd-
schrift kreeg voorgeschoteld. In 2013 lid
geworden van Bonsai Vereniging Doetin-
chem en zo terecht gekomen bij de zo-
genaamde Satsuki dagen bij Lodder
Bonsai in Harmelen. Een absolute aanra-
der om daar eens te gaan kijken eind
mei. Zie foto’s:
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Helemaal gegrepen door de kleuren
pracht en soms grote verschillen in
bloemvorm en kleur in 1 boom. Wist
niets af van Azalea’s en al helemaal niet
dat ze ook als bonsai te houden waren.

Er verschijnt regelmatig een zoge-
naamde Satsuki encyclopedie, waar de
1400 meest populaire cultivars worden
beschreven. Helaas wel in het Japans,
met daarbij dan wel weer de Engelse
naam. Met een beetje fantasie en de ca-
mera functie van “Google Translate”, kom
je meer te weten.

Hier in Nederland zul je de Satsuki
niet veel in de tuin zien. Ze worden na-
melijk niet bij de gangbare tuincentra
verkocht en goed winterhard zijn ze ook
niet, alhoewel dat naar mijn mening en
ervaring ook wel verschilt per cultivar. Al-
gemeen aangenomen wordt, dat deze
cultivars geen temperatuur aankunnen
onder de -7C. Sommigen zullen net on-
der het vriespunt het loodje leggen en
anderen kunnen met gemak -10 aan.
Lastig is, dat dat nergens staat, afhanke-
lijk is van de plek in je tuin en dat je dat
eigenlijk proefondervindelijk zou moe-
ten nagaan. Maar ja dat wordt lastig als je
net je dure bonsai hebt aangeschaft.

Groot verschil is dus de winterhard-
heid. Vandaar dat ik dan maar een kas
heb gebouwd in de tuin om ze, net zoals
de oleander en mijn andere minder win-
terharde struiken of planten, te bescher-
men tegen vorst. Mijn koude kas komt in
de winter niet onder het vriespunt. 1,5 bij
6,5 meter. Gemiddeld 2,25 meter hoog.
Daar kan ik momenteel mijn Satsuki’s
ook nog goed in kwijt. 

34 verschillende soorten van stek tot
volwassen Bonsai van ongeveer 40 jaar
oud. Momenteel ook aan het experimen-
teren met zaailingen.

Grond soort.

Ik weet niet of het de meest ver-
kochte grondsoort voor Satsuki’s is, maar
wordt wel veel gebruikt, binnen de Sat-
suki Bonsai. Kanuma. Een geel, klein, prij-
zig korreltje uit de streek Kanuma in Ja-
pan.

Het is een gegranuleerd substraat dat
afkomstig is van vulkanisch afval uit het
Kanuma gebied, in Japan. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat daar van oor-
sprong en nature, de meeste Satsuki’s
groeien. Inmiddels groeien op meerdere
plekken deze soorten. Vanuit commerci-
eel oogpunt nu ook in China en Taiwan,
maar de oorsprong lijkt dus in Japan te
liggen. Ik heb de PH nooit zelf gemeten
maar zeker is dat deze onder de 6 ligt. 5,5
als ik het goed heb. Erg licht van gewicht
en als je net je bonsai verpot hebt, moet
je rustig begieten anders drijft het spul-
letje je pot uit. Neemt gemakkelijk vocht
op en door om de drie jaar te verpotten,
slibt je grond niet dicht en blijft er ook
niet net teveel vocht hangen. 
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Voor Satsuki lijkt ook te gelden dat ze
de neiging hebben om een dikkere stam
te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot
de wintergroene Japanse azalea’s, die je
bij ons in de tuincentra koopt. Persoon-
lijk ben ik daarin nog niet zulke dikke
stammen tegen gekomen die te vergelij-
ken zijn met de wat oudere Satsuki’s.

Vermeerdering

Dat is een lastig thema. Op zich is ver-
meerdering niet heel erg moeilijk. Inmid-
dels heb ik aardig wat ervaring met het
vermeerderen. Maar…… Als voorbeeld
neem ik even Satsuki Azalea Kinsai: Een,
binnen de Satsuki Bonsai wereld, mooie
bekende gewilde Satsuki soort met
aparte diep ingesneden bloembladen.
Zie foto’s. 

Bij bonsai wordt er gestreefd naar
perfectie. Dat betekent dat de omschre-
ven criteria zoveel mogelijk aanwezig
moeten zijn. Voor de bloemen betekent
dat in het geval van de kinsai, dat de
bloemen er uit zouden moeten zien zo-
als op de derde foto. Helaas is dat niet al-
tijd zo. Aangezien binnen 1 boom vrijwel
altijd meerdere bloem of, in mindere
mate, blad mutaties aanwezig kunnen
zijn, zal je in het geval van vermeerderen,
de juiste stek moeten nemen en daar zit
nou het lastige punt. Stel dat je van 1

boom meerdere stekken neemt, dan zul-
len in sommige gevallen er maar weinig
stekken de juiste eigenschappen hebben
van de oorspronkelijke boom. In andere
gevallen zul je hoger scoren met de
juiste eigenschappen. Dat lijkt alles te
maken te hebben met dominantie van
bloemvorm, kleur en mutatie snelheid.

   Ik ben bij de NRV gekomen om
meer te leren over de rododendron soor-
ten, dus weet er in zijn algemeenheid
nog niet zo veel van. Wel zie ik een ver-
schil met Satsuki in bloei en vooral ook
bladsoorten uiteraard. Bij de, zoals ik dat
dan maar even benoem, klassieke rodo-
dendrons zie ik vaak veel bloemknoppen
uit één eindscheut zitten. Dat betekent
dus één plek met heel veel bloemen. 

Bij Satsuki zie je heel vaak één of twee
bloemknoppen op de eindscheut, soms
ook meerdere. Bij de bonsai vorm pro-
beer je de boom zo te manipuleren dat,
als ze eenmaal in bloei zijn, de hele
boom vol zit met bloemen. Soms bete-
kent dat dat je de bloemknoppen hal-
veert in aantal, afhankelijk van de bloem-
grootte. Tevens probeer je in de nazomer
te bemesten met een NPK van 0-10-10
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Binnen bonsai is de wortelvoet ook
erg belangrijk. Je probeert tenslotte de
natuur min of meer na te bootsen en dan
geeft de wortelvoet(ook wel Nebari ge-
noemd) een wezenlijk stukje ouderdoms
karakter weer.

Ook het winter silhouet kan aange-
naam zijn. Soms met mooie rode en gele
blaadjes, strepen en stippen. In eerste in-
stantie lijkt het blad veelal op elkaar,
maar als je er wat langer mee bezig bent
dan zie je grote verschillen in herfstkleu-
ren, frisse lente kleuren, beharing, punt
blad, rond, breed spits krullend. Zeer
waarschijnlijk zul je dat ook bij de meer
klassieke rododendrons zien, net zoals
bij andere planten families en soorten.

Nou dat was het voorlopig even. Ik
hoop dat uw interesse ook een beetje is
gewekt voor deze Satsuki soorten.
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Een observatie over hittebestendigheid

Henk Borsje

Het onderstaande verhaal-
tje uit      Canada komt via een
rododendron internet groep
en kan wellicht nuttig zijn. Het
is maar een mening en we
kunnen van mening verschil-
len. De omstandigheden in
Oost-Canada zijn natuurlijk
niet hetzelfde als hier, maar
misschien valt er toch een les
uit te leren.

Deze zomer heb ik onze
oude kwekerijtuin, vol met ro-
dodendrons, bezocht. Er ston-
den veel gezonde 25 en 30
jaar oude rodo’s die niet be-
waterd waren sinds we zijn
vertrokken, 21 jaar geleden.
Ze groeien in een diepe, licht
zure, zanderige leemlaag. Ik
verwachtte veel dode of zie-
kelijke planten aan te treffen. Integen-
deel, ze deden het uitstekend met goed
blad en vaak met mooie bloemen. Enkele
genaamde cultivars zijn:                  R. ‘Scin-
tillation’, R. ‘Janet Blair’, R. ‘Blue Peter’, R.
‘Persia’ en wildsoorten zoals R. brachycar-
pum, R. makinoi en kruisingen van R. bu-
reavii met R. yakushimanum. Er is be-
scherming van een dak van hoge Wey-
mouthden (Pinus strobus) en Fijnspar
(Picea abies). Ik denk dat deze planten
hun succes te danken hebben aan goede
genen die voor diepe wortels zorgen in
de juiste grond.

De tegenovergestelde situatie zagen
we met honderden 20 jaar oude rodo-
dendrons die binnen een paar jaar na het
stoppen met bewateren dood gingen in
de tuinen van Vineland (land- en tuin-

bouw onderzoek centrum) in Ontario,
ondanks dat het hier zo ongeveer het
meest gunstige klimaat in Oost-Canada
is. Het verschil zit in de grond. In Vine-
land staan de planten in aangelegde
bedden boven op een grond die op klei
gebaseerd is. De wortels spreiden zich
ondiep in de breedte uit binnen deze
bedden. Toen het weer heet en droog
werd konden deze planten geen water
vinden.

R.’Blue Peter’ @millais nurseries
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Onze vereniging kon
in de afgelopen twee jaar
vanwege alle Corona be-
lemmeringen helaas niet
zo actief zijn zoals u dat
in de daarvoor liggende
jaren gewend was, en
ook onze oosterburen
hadden natuurlijk met
dit probleem te maken.

Als lid van de Deut-
sche Rhododendron-Ge-
sellschaft (DRG) kon ik de
problemen waarnemen
waarmee ook daar het
bestuur mee te maken
kreeg, iets organiseren
was een hachelijke situa-
tie. Zo moest de reeds volgeboekte reis
waar zovelen naar uit hadden gezien,
naar Zuid Engeland in mei 2020 worden
gecanceld. Gelukkig zakte de pandemie
in de zomer van 2020 wat in en kon men
een lang weekend organiseren op de
Lüneburger Heide, dat vond plaats begin
september bij prachtige weersomstan-
digheden en de heidevelden nog in volle
bloei. 

Plaats van samenkomst was Hotel
Landhaus Höpen, gelegen aan de rand
van de uitgestrekte heide in Schneever-
dingen.Vrijdag was de aankomst dag en
na de begroeting werd meteen al een
wandeling gemaakt in de buurt van het
hotel, hierna stond de Algemene Leden-
vergadering op het programma, gevolgd
door het gezamenlijke diner.De dag
werd besloten met een lezing over de
‘Lüneburger Heide’ door heideranger Jan
Brockmann.

Op de zaterdag gingen we op pad
met maar liefst twee touringcars, dit om
te kunnen voldoen aan de corona maat-
regelen, de rit ging eerst naar de bostuin
van DRG-lid Gevers en vervolgens naar
Soltau, waar we het fraaie Breidingspark
bezochten, het park is gelegen rond een
kasteel en aangelegd in Engelse land-
schapsstijl, men vindt hier potente rodo-
dendron heuvels en veel monumentale
bomen rond enkele waterpartijen.

Na de middag ging de bustocht terug
naar Schneeverdingen, waar we over-
stapten op een paardenkoets die ons in
ruim een uur rijden over de golvende
heide naar het autoloze heidedorp Wil-
sede bracht. Vanuit dit schilderachtige
dorpje konden we fraaie wandelingen
maken naar uitzichtpunten waar men
een weidse blik had over het paars gol-
vende landschap. Alvorens we terug-
keerden naar het hotel brachten we nog
een bezoek aan de schitterende heide-
tuin in Schneeverdingen. 

Coronatijd bij de buren

Rinus Manders

Heidetuin in Schneeverdingen
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De dag werd beslo-
ten met het gezamen-
lijke diner en daarna een
lez ing  doo r  D r.  R a l f
Bauer, die uitgebreid in-
ging op de standplaats
van R. austrinum in het
zuidoosten van de USA.

De zondag was a l-
weer de laatste dag van
dit lange weekend, na
het uitchecken, gaat ie-
dereen met eigen ver-
voer naar Soltau waar we
de kwekerij van Chris-
tian Nielsen bezochten.
De kwekerij maakte een
zeer verzorgde indruk en
had een groot assortiment aan rododen-
drons, Japanse esdoorns, zomer- en win-
terheide en hosta’s, de kweker vertelde
dat 60% van zijn verkoop online ge-
schiede naar verschillende landen in Eu-
ropa. Met het ochtendbezoek aan deze
kwekerij kwam er een einde aan dit zeer
geslaagde herfsttreffen 2020.

Ook in 2021 speelden helaas weer de-
zelfde problemen als in het eerste Coro-
najaar, de geplande reis in mei naar Mid-
den Duitsland (Marburg en omgeving)
moest worden afgelast.

Door de goede ervaring met het
herfsttreffen in het vorige jaar werd op-
nieuw besloten om zo’n weekend in sep-
tember 2021 te organiseren, ditmaal was
de plaats van handeling Bremen.

De begroeting van de ca. 45 deelne-
mers vond plaats aan het einde van de
vrijdagochtend in het Bremer Rhodo-
dendronpark, hierna volgde er een rond-
leiding o.l.v. parkdirecteur Dr. Hartwig
Schepker. In de afgelopen jaren is er met
deze, op een na grootste rododendron-
verzameling van de wereld veel gebeurt,
vele oude rododendron bestanden wer-
den vernieuwd, nieuwe bestanden aan-

gelegd, zichtassen gereactiveerd en het
sortiment uitgebreid. Rododendronsoor-
ten met opvallend blad zorgen nu voor
veel afwisseling in combinatie met ver-
scheidene soorten vaste planten en
heesters. In de niet voor het publiek toe-
gankelijke delen van het Bremer Rhodo-
dendronpark namen we kennis van de
ontelbare soorten en variëteiten in grote
verscheidenheid, die voor verdere teelt
getest worden of ze geschikt zijn om ze
verder in cultuur te brengen.

Na het bezoek aan dit park verplaat-
sen we ons naar de “Altstadt” van Bre-
men, waar ons hotel is gelegen op luttele
afstand van het monumentale raadhuis.
Na aankomst wordt dan meteen de Alge-
mene Ledenvergadering gehouden en
ook hier bleek, dat net als bij veel andere
verenigingen, de achteruitgang van het
ledental een grote zorg is voor het be-
stuur. Eind 2015 bedroeg het ledental
van de DRG nog 792 leden, eind 2020
was dat al gedaald tot 698 leden.

Kas voor het testen van nieuwe soorten in Bremen Rhododendronpark
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De dag werd besloten met het geza-
menlijke diner en een interessante lezing
door Dr. Ralf Bauer met als thema ‘Rodo-
dendrons in de Great Smoky Mountains’
en de voorstelling van een nieuwe rodo-
dendron species genaamd R. smokia-
num ,  hiervan werden er een aantal
kleine, door hem gekweekte planten
voor veel geld ten bate van de DRG club-
kas per opbod verkocht.

De zaterdag stond in het teken van
een bustocht door het Ammerland, bij
vertrek kregen we meteen een lunchpak-
ket overhandigd. De busrit ging eerst
naar Bad Zwischenahn, waar we een be-
zoek brachten aan het ‘Park der Gärten
we werden er rondgeleid door tuinbaas
Björn Ehsen. Ook in dit park is er de afge-
lopen jaren veel gebeurd, de oude rodo-
dendrontuin is gerenoveerd en ver-
nieuwd, de prachtige coniferentuin is uit-
gebreid en verder zijn er een veertigtal
showtuinen te bewonderen waar bezoe-
kers inspiratie op kunnen doen.

Het tweede reisdoel van deze dag is
de 1,2 ha. grote showtuin van kwekerij
Lorenz von Ehren in Giesselhorst, hier
zijn talrijke solitairbomen te bewonderen
die op een kunstige wijze zijn gesnoeid
tot bizarre vormen, we zien er taxusbo-
men in vele afmetingen en azalea’s en
coniferen in bizarre bonsaivormen.

Vervolgens op naar het volgende
reisdoel, de kwekerij Leffers in Wester-
stede, op 16 ha. produceert dit in 1986
opgerichte bedrijf veel heidesoorten, zo-
mer- en winterheide, maar ook Hebe
soorten worden hier gekweekt. De be-
drijfsleider voert ons langs de kleurige,
uitgestrekte kweekakkers en biedt ons
een kijkje achter de coulissen van dit mo-
derne productiebedrijf waar de produc-
tie deels is gerobotiseerd.

Het laatste reisdoel van deze dag is
de kwekerij van Frank Schnupper in Wes-
terstede, een familiebedrijf dat in rodo-

dendronkringen naam heeft gemaakt
voor het kweken van zeldzame soorten
en bijzondere variëteiten. Frank Schnup-
per laat ons, ondersteund door zijn zoon
Luca de kweekakkers zien en zijn eigen
rododendron- heide- en bamboekruisin-
gen. Door de deelnemers wordt er na de
rondleiding nog gretig ingeslagen en na
nog even een gezellig samenzijn in de
stekloods onder het genot van een kop
koffie en “Friesentorte” keren we terug
naar het hotel in Bremen.

Robot voor het planten van heidestekjes
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Op zondag is het dan weer uitchec-
ken en op eigen gelegenheid rijdt ieder-
een naar het ten zuidwesten van Bre-
men, in een landelijke omgeving gele-
gen dorpje Hockensberg waar we de
privétuin van de familie Voss bezoeken.
Op het 1 ha. grote grondstuk ligt rond de
voormalige boerenhoeve en schaapstal
de fraaie bostuin, het oude bomenbe-
stand bestaat voor een deel uit een zeld-
zame veerzameling van bijzondere bo-
men zoals Tetracentron, Idesia, Sassafras
en Gymnocladus. Via een tussenhekje in
de perceelafscheiding belanden we in
het naastgelegen privé arboretum van
Olaf Schachtschneider, deze is de eige-
naar van een groot tuincentrum in een
nabij gelegen dorp. 

Het arboretum is 1 ha. groot en her-
bergt veel botanische rariteiten, het
hoofdbestanddeel van de verzameling is
de Nyssa- en de Sorbus collectie, ook ro-
dodendron species hebben intussen een
plaats in het arboretum gevonden.

Dit geslaagde weekend wordt afge-
sloten met een openlucht picknick in de
tuin van de familie Voss, waarna iedereen
weer huiswaarts keert.

Kweekakkers van Kwekerij Leffers in Westerstede
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Open privétuinen van leden  2022

• Tuin Hans de Boer

Eikenweg 8, 8172 AG Vaassen NL

Open op afspraak en tevens verkoop van bijzondere 

rododendrons

Tel. 06-55705379

• Tuin Lou Traas

Schapendrift 63, 1261 HM Blaricum NL

Voor leden na afspraak  Tel. 035-5383932

• Davidshof

Rinus Manders

Hoefstraat 16, 5373 KJ Herpen /Koolwijk NL

Voor leden na afspraak  Tel. 06-51631580 of 

via marinus80@hetnet.nl  

• Domein D’n Achtersten Boer

Alois en Gerda van Gestel

Broekstraat 87, B-2370 Arendonk B

Voor leden na afspraak  Tel. 0032- 14672736

• Tuin Theo Leijdens

Populierenstraat 43, 4711RH St. Willebrord NL

Voor leden na afspraak  Tel. 0165-328931 of via 

mleydens@kpnmail.nl  

Open publiekstuinen van leden 2022

• Arboretum Eenrum (Notoarestoen)

Ernstheemsterpad, Eenrum NL

Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang,

entree gratis

www.arboretumeenrum.nl

• Park Graveland

Drijberseweg 23, 9418 TL Wijster NL

Park en Rhododendronkwekerij

www.parkgraveland.nl  

• Pinetum Blijdenstein

v.d. Lindenlaan 125, Hilversum NL

www.pinetum.nl  

• Arboretum Belmonte

Generaal Foulkesweg 94, Wageningen NL

Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang,

entree gratis

www.belmontearboretum.nl

• Arboretum Trompenburg

Honingerdijk 86, 3062 NX Rotterdam NL

Voor bezoekersinformatie zie website:

www.trompenburg.nl

• Arboretum Wespelaar

Grote Baan 63, 3150 Haacht/Wespelaar B

www.arboretumwespelaar.be  

• Arboretum Het Leen

Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo B

Geopend: Dagelijks het gehele jaar van 9.00-16.30 uur

entree gratis. Voor geleide bezoeken:

www.hetleen.be  of Tel. 0032-93767474

• Park Rivierenhof

Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne (Antwerpen) B

Geopend: Dagelijks het gehele jaar  van zonsopgang tot

zonsondergang, entree gratis

www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivieren

hof.html  

Leden die hun tuin open willen stel-
len voor andere leden van onze vereni-
ging en/of geopend zijn voor een breder
publiek, kunnen dit kenbaar maken en
eventuele bijzonderheden doorgeven
aan het secretariaat.  waarna publicatie
in RhodoMania zal plaats vinden.

Open leden tuinen

Rinus Manders
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Als tuinliefhebber- en
bezoeker denk je nou niet
direct om daarvoor naar de
Zuid Duitse stad Stuttgart af
te reizen, Stuttgart wordt
geassocieerd met auto’s, ge-
tuige ook de twee grote mu-
sea van Mercedes en Por-
sche.

De stad heeft echter zo-
veel meer te bieden, zowel
op cultureel- als groen ge-
bied, wat dat laatste betreft,
er zijn een aantal parken
waarvan er eentje tot de ab-
solute top mag worden ge-
rekend. Tot deze buitencategorie be-
hoort het Wilhelma park dat in de volks-
mond ook  wel  he t  “A lhambra  am
Neckar” wordt genoemd, duidend op de
ligging aan de rivier die door de stad
stroomt. Dat het 28 hectare grote Wil-
helma park een grote trekpleister is blijkt
wel uit het aantal bezoekers dat jaarlijks
ruim 1 miljoen bedraagt.

Het park en de gebouwen werden als
privé park in het midden van de 19de
eeuw aangelegd in opdracht van Koning
Wilhelm I  van het land Württemberg
met als bestemming woon- en represen-
tatieoord. Met de bouw werd in 1842 be-
gonnen, architect was Karl Ludwig von
Zanth, de bouw duurde tot 1846 en de
exotische kassen werden later toege-
voegd. Het geheel werd opgetrokken in
Moorse stijl, geïnspireerd op het Alham-
bra in het Spaanse Granada, deze stijl
was in die periode bij vorstenhuizen zeer
in de mode.

Koning Wilhelm I stierf in 1864 en op-
merkelijk om nog te vermelden is, dat
zijn dochter prinses Sophie gehuwd was
met de Nederlandse Koning Willem III.
Na de dood van de koning raakte de tuin
in verval en alhoewel hij vanaf 1880 voor
het publiek werd opgesteld, bleef het
bezoek beperkt vanwege moeilijk ver-
krijgbare toegangsbewijzen. In 1918
hield het hof op te bestaan en werd
Wilhelma eigendom van de staat, in 1919
werd er een botanische tuin aangelegd
en in 1952 is hieraan een dierentuin toe-
gevoegd en is daarmee de enige bota-
nisch-zoölogische tuin van Duitsland.

Alhambra aan de Neckar

Rinus Manders
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De mooiste delen van het
botanische gedeelte zijn te
bezoeken zonder dat men
daar ook maar een dier zal te-
genkomen. Het toegangspad
leidt langs vijf lange kassen
die ieder aan een bepaalde
plant gewijd zijn: azalea’s,
cactussen, camelia’s, orchi-
deeën en palmen. De camelia
collectie is sinds enkele jaren
uitgebreid met een deel uit
de privé collectie van de in
2018 overleden Waldemar
Max Hansen, deze was een
autoriteit in de camelia we-
reld en was vele jaren president van de
Duitse chapter van de Internationale Ca-
mellia Society. In de zomer worden de
camelia’s uit de kas gehaald en krijgen
dan tijdelijk een plaats in de tuin. Alle
collecties worden regelmatig gewijzigd
en vernieuwd, zodat de planten er altijd
goed bij staan.

Vooral de Moorse tuin, die is geïnspi-
reerd op het Spaanse Alhambra is erg
mooi, een taxushaag vormt in de lente
de achtergrond voor een unieke collectie
magnolia’s. Koning Wilhelm I had een
voorliefde voor magnolia’s en liet er 70
magnolia’s aanplanten, een dozijn van
deze historische bomen uit die tijd is nog
aanwezig, de overige zijn in de loop der
tijd vervangen door nieuwe magnolia’s.
De oude bomen zijn uitgegroeid tot
enorme exemplaren die in de bloeitijd
bijna bezwijken onder de bloemen-
pracht, te herkennen zijn deze histori-
sche bomen aan hun bijzondere vorm,
de takken buigen af naar de bodem en
lijken daar zichzelf te stutten, een van
deze oude exemplaren is een M. Darell
Dean, een variëteit die na aanplant pas
na vele jaren tot bloei komt. De beste tijd
om dit paradijselijke magnoliaschouw-
spel te zien is tussen eind maart en half
april.

Midden in de Moorse tuin ligt een
grote cirkelvormige vijver van 1000 m²
die in de zomer tot een temperatuur van
30 graden wordt verwarmd. Behalve In-
diase lotussen groeien hier gele, blauwe,
roze en witte tropische waterlelies, wa-
terhyacinten en enorme waterlelies uit
het Amazone gebied. Exotische terrassen
leiden naar een uitzichtpunt daarachter,
hier staan araucaria’s, cipressen, hibiscus
en olijf- en sinaasappelbomen. De serres
zijn beplant met varens, en planten voor
industrieel gebruik, van katoen en ka-
pokbomen tot yam, guave en papaja.

In het Wilhelma park is voor elk wat
wils te vinden en is iedere tijd van het
jaar een bezoek waard, het park is goed
bereikbaar, want onder de tuinen be-
vindt zich een parkeergarage met ruimte
voor 800 voertuigen.

Informatiebronnen:

www.wilhelma.de

www.kamelien.de

www.ics-germany-austria.org

Gardens of Germany / Charles Quest-Ritson
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Graag doe ik verslag van de stekcur-
sus die plaatsvond op 12 augustus 2021
bij Theo Leijdens in Sint Willebrord.

Bij aankomst werd ik hartelijk welkom
geheten door Theo en Lysette. In het be-
gin had ik geen idee wie wie was en hoe
de verhoudingen waren, maar inmiddels
heb ik dat beeld wel helder. Aanwezig
waren nieuwe leden uit 2021 Guus, Paul
en ikzelf en uit 2020 Marijke, Thea, Joop
en Lex. Verder waren nog aanwezig
Jeanne, de vrouw van Joop en Pieter, de
man van Lysette.

Het was een zonovergoten dag en
onder het genot van een kopje koffie op
het terras werd ons het een en ander uit-
gelegd over de oorsprong van rododen-
dron en wat de termen ‘species’, ‘hybride’
en ‘cultivar’ nou eigenlijk betekenen.

Daarna kregen we een rondleiding
door de prachtige tuin van Theo, die er
haast een dagtaak aan moet hebben al
zijn planten er zo mooi en gezond uit te
laten zien! Bijzonder is dat Theo in de
hoogte tuiniert en tal van zuilbomen in
zijn tuin heeft staan.

Stekcursus 12 augustus 2021

Sanne Cornelisse
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Theo had ook aan de inwendige
mens gedacht en na de lunch gingen we
na een korte uitleg eindelijk stekken.
Eerst moest er turf met water gemengd
worden tot een vochtige drap. Daar gin-
gen we de zelf mee gebrachte bakken
mee vullen. Theo had takken van diverse
soorten rodo’s op tafel gelegd waar je
stekjes van kon knippen. Deze gingen
eerst in de stekpoeder en daarna in de
bak. Kaartje erbij en klaar! Dat zag er alle-
maal puik uit. We werden nog wel even
gewaarschuwd dat de deksel te allen
tijde op de bak moest blijven zitten.

Alvorens we op huis aan gingen,
dronken we nog gezellig wat bij ‘De
Cockpit’, het restaurant van Breda Inter-
national Airport.

Het was een gezellige en leerzame
dag. In het bijzonder wil ik Theo bedan-
ken voor zijn gastvrijheid en zijn vermo-
gen om immer bereid te zijn om zeer
vriendelijk al zijn kennis te delen!
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10 vragen aan Sanne Cornelisse

• Vertel eens wat over jezelf?

Mijn naam is Sanne en ik woon in het
bosrijke Wageningen-Hoog. Ik ben 4 jaar
geleden vanuit het westen met mijn ge-
zin hier naartoe verhuisd. De drang naar
natuur, rust en ruimte gaf de doorslag. En
daar hebben we geen moment spijt van
gehad!

• Hoe ben je bij de NRV terecht geko-
men?

Ik was op zoek naar informatie over
rododendron in het algemeen en over
het verzorgen van met name de oude
rododendrons in mijn tuin. Theo L., Theo
D. en Leon zijn daar heel behulpzaam
mee geweest, waarvoor dank!

• Waar komt je passie voor de rodo-
dendron vandaan?

Ik weet niet of het echt een passie is.
Het is meer een fascinatie. Ik ben gefasci-
neerd door de omvang van het geslacht
en diens diverse verschijningsvormen.

• Wat wilde je vroeger worden?

Boswachter, boer of veearts.

Als klein meisje uit Twente was ik al-
tijd buiten te vinden in het bos, waar ik
uit een boom viel of verdwaalde. Of ik
was bij de melkveehouder iets verderop
waar altijd genoeg te beleven viel. Feest
was het als ik de veearts mocht helpen
een kalfje ter wereld te brengen, maar ik
stond op jonge leeftijd ook al in de melk-
put en reed op de trekker rond. Buiten
zijn en avontuur, dat is waar ik toen van
hield en nog steeds!

•  Wat is je favoriete rododendron?

Vind ik heel moeilijk, want er zijn zo-
veel mooie soorten! Maar ik ben vreselijk
slecht met namen. Mijn achtertuin staat
vol met R. ponticum en R. ‘Roseum Ele-
gans’ en bloeiend bij elkaar is dat over-
weldigende paars echt heel fraai.

Tevens vind ik de Rhododendron pri-
nophyllum, die ik gespot heb in het Bel-
monte Arboretum, erg fraai.

• Wat doe je het liefst in je eigen tuin?

Ik doe iedere dag wel wat in mijn
grote tuin. Van snoeien en takkenrillen
maken tot de dagelijkse verzorging van
diverse bomen en planten. In vier jaar
tijd heb ik me er op toegelegd planten
die op sterven na dood waren weer tot
leven te wekken. Dat dat dan met de
juiste verzorging lukt, vind ik geweldig!
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Ik heb vorig jaar een tuinontwerp-
cursus gevolgd en ben nu bezig de tuin
wat meer vorm te geven door planten te
verplaatsen en meer bloeiende in-
heemse soorten aan te planten, wat niet
heel makkelijk is in een schaduwrijke
bostuin. Maar ik heb geen eindbestem-
ming, de reis er naar toe is fijn. Zo ecolo-
gisch mogelijk met veel respect voor al-
les wat leeft. Als je dan jonge spechten
en eekhoorns in je tuin ziet, de bruine
kikkers en hazelwormen voor je voeten
ziet lopen en ‘s nachts de bosuil en de
buizerd hoort, is dat een feestje!

• Welke locatie zou je graag nog eens
bezoeken?

Geen twijfel over mogelijk: de kersen-
bloesem in Japan. Iets dichter bij huis
zou ik graag de typische cottage-tuinen
in Engeland bezoeken. Nog nooit ge-
weest, misschien ooit op excursie met de
NRV?

• Wat is je gouden rododendron-tip?

Toen ik hier vier jaar geleden de ver-
droogde bende aantrof, schoot ik met-
een in de stress. Maar een rododendron
is taai en kan meer hebben dan je denkt.
Ik heb Japanse azalea’s terug gesnoeid
die niks meer waard leken, maar toch na
twee jaar uitbundig in bloei kwamen.
Dus geduld is ook een schone zaak!

• Welke hobby’s heb je verder nog?

Ik ben iedere dag met mijn Heide-
wachtel in het bos te vinden. Met haar
volg ik ook jachttraining. Verder houd ik
van fotograferen, vooral landschap en
natuur. En ik kook heel graag en probeer
nieuwe recepten uit.

• Wie wordt de volgende geinter-
viewde en welke vraag wil je dan
stellen?

De pen gaat naar Guus, medelid uit
2020: “Guus, zijn er behalve Satsuki’s ook
andere rodo’s geschikt voor bonsai?”

De vraag van Petra: “Wat dacht ik
toen ik mijn huidige huis met grote rodo-
dendron-tuin kocht?”

Toen wij bij de eerste bezichtiging
hier de oprit opreden, viel die 5 meter
hoge rododendron-wal meteen op! Het
zijn R. ‘Catawbiense Grandiflorum’, niet
de meest interessante rododendron,
maar ze vormen wel een bijzondere win-
tergroene wal die ook tegen het geluid
van de weg beschermt.

Rhododendron prinophyllum
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Herfstexcursie 2021 Appeltern 

Petra Zwaan

Dit was de enige excursie die we heb-
ben door laten gaan in 2021 en om toch
de mogelijkheid te hebben wat te eten
en drinken, zonder dat we daarvoor naar
een specifiek restaurant moesten, had ik
in samenspraak met Rinus besloten om
naar Appeltern te gaan. Dus op naar het
land van Maas en Waal.

Bij de kassa was het even rommelen
met tickets en QR-codes maar wonder
boven wonder ging dat allemaal goed.
Met iedereen afgesproken dat we rond
half 1 in de Wintertuin zouden afspreken
om daar te lunchen. Dat had achteraf ge-
zien wel gezamenlijk geregeld kunnen
worden maar ik had ook niet verwacht
21 man te hebben. Een stuk meer vorig
jaar toen we met z’n elven waren.

Zowel voor als na de lunch rustig met
zijn allen door de tuin gewandeld met Ri-
nus meestal voorop. Op een of andere
manier is Rinus altijd al wel bekend met
de route en weet alles haarfijn te vinden.
Na de lunch dus even langs de mini ro-
dodendronvallei met aan beide kanten
grote ponticums. Meteen maar even her-
inneringen  ophalen aan het bezoek van
de Amerikanen in 2018 want Ken Webb
en zijn vrouw waren zo onder de indruk
van de rododendrons en Rinus had er
nog een foto van.

Veel mensen waren erg blij elkaar
weer eens te zien, dat was duidelijk.  Lou
bood Henk aan zijn tuin volgend jaar
voor de vereniging open te stellen en dat
aanbod kwam mij heel goed van pas
want de excursie naar het Gooi had ik al
in 2020 willen doen toen de pandemie
roet in het eten gooide.

Omdat Ernst dit jaar ook weer van de
partij was, hebben we gelukkig weer een
video voor deze excursie die u hier vindt:

https://youtu.be/aRWbOVH7MHI

Het was in ieder geval een geslaagde
dag en we hebben lekker gegeten in
goed gezelschap.
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Vlak voor het ter perse gaan van deze
RhodoMania bereikte ons het verdrie-
tige bericht dat Dick Seigers op zaterdag
27 augustus was overleden aan de gevol-
gen van een ongeneeselijke ziekte.

 Dick, samen met Diny, was een fer-
vente tuinierder en species verzamelaar
met een tuin die altijd voor iedereen
open stond.  Dick was enkele jaren het
enige lid van de NRV’s excursie commis-
sie en bereidde in die hoedanigheid ex-
cursies naar binnen- en buitenland voor.

In het dagelijks leven was Dick chef
personeelszaken van een groot bedrijf in
Hardenberg, niet ver van zijn woonplaats
Ommen. Dick werd 78 jaar. 

Wij wensen Diny en haar familie
sterkte met het wegvallen van Dick.

Bij de Voorpagina

Theo Damen

Deze keer een schilderij van een aza-
lea uit het Rijksmuseum, de titel is
‘Branch of Azaleas in Bloom’ en de schil-
der is M. de Gijselaar die dit in 1831 ge-
schilderd heeft.

Weinig is er bij mij bekend over de
schilder, op internet kon ik over hem
geen info vinden en heb een poging ge-
daan om contact te leggen met het rijks-
museum maar  tot op heden nog geen
reactie gehad. Als ik toch nog meer over
deze schilder kom te weten zal ik het in
de komende RhodoMania vermelden.

Heb ook geprobeerd om meer te we-
ten te komen over welke soort azalea er
afgebeeld is, het was in 1831 dus veel
kruisingen waren er toen nog niet ge-
maakt dus waarschijnlijk is het een zui-
vere  soort.

Lijkt in ieder geval een Amerikaanse
soort te zijn maar welke? Lijkt het meest
op R. atlanticum maar die is pas na 1831
geïntroduceerd in Europa, verder kan het
ook nog R. periclymenoides zijn maar
deze heeft langere meeldraden. Dus wie
een idee heeft mag het zeggen.

In Memoriam: Dick Seigers

Henk Borsje
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Waar een stekcursus toe kan leiden

Henk Borsje

Twee keer in de afgelopen jaren heeft
een aantal van onze leden met groot en-
thousiasme onder instructie van Theo
Leijdens op een dag de kunst van het
stekken van rododendrons geleerd.
Theo’s tuin was de bron van de meeste
stekken en Henk Borsje had wat stekken
van gemakkelijk wortelende rodo’s mee-
genomen. Dit laatste was om de kansen
op succes te vergroten. Alle deelnemers
gingen blij met een plastic bak vol stek-
ken en goede hoop naar huis.

Deze activiteit deed me denken aan
het Plants For Members (P4M) pro-
gramma waar ik in mijn Amerikaanse da-
gen een groot aantal minder bekende
rododendrons aan te danken had. Mis-
schien is dit programma iets waar de
NRV ook zijn voordeel bij kan halen. Kort
samengevat, leden zorgen zelf voor stek-
ken die bij een kweker in de koude kas
wortelen. In het vroege voorjaar worden
de jonge plantjes opgepot. Op een groot
evenement wordt het publiek uitgeno-
digd om rododendrons te komen be-
wonderen en ook om de kleine plantjes
te kopen. P4M draait al meer dan 40 jaar
en is een groot succes. Door de jaren
heen zijn bijna 10.000 verschillende vari-
eteiten in een spreadsheet gekomen.

Het programma heeft vier duidelijke
voordelen: Leden kunnen de hand leg-
gen op minder bekende, niet commerci-
eel verkrijgbare planten, de openbare
verkoop van de planten kan veel publiek
trekken met potentieel om nieuwe leden
te werven, het brengt wat geld in het
laadje en, niet te onderschatten, het vrij-
willigers werk brengt een vrolijk sociaal
aspect met zich mee.

Voor de NRV een soortgelijk pro-
gramma op stapel kan zetten zal er nog
het een en ander moeten worden be-
sproken. Maar het concept verdient ze-
ker meer aandacht.


