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Flora en fauna hebben geen last van Corona. 

Je ruikt het voorjaar en alles schiet weer uit de grond. Overal bloesem en fris groen. Daar 
krijg je energie van! Vrijwilligers zijn  gemiddeld niet de jongsten meer, maar degenen die 
willen, kunnen en/of durven, blijven doorwerken aan het onderhoud van de tuin. Afstand 
houden is niet moeilijk en in de pauzes zitten we vér uit elkaar. 

In deze nieuwsbrief eens een keer niet zoveel over de buiten-tuin, maar een ‘special’ over 
de kas. We merken aan bezoekers dat ze vaak wel een heleboel kennis hebben van onze 
tuinplanten, maar dat de cactus en vetplant (succulent) wat onbekender zijn.  

Een stuk of 5 vrijwilligers zijn al wékenlang aan het ploeteren in de kas en om eens 
duidelijk te maken waarom er zo hard gewerkt wordt, heb ik vrijwilliger Ruud gevraagd dat 
uit te leggen in deze nieuwsbrief. 

Onderhoudswerkzaamheden in de cactus- en succulentenkas 

Elke 7 jaar moet de grond in de kas ververst worden. We 
hanteren een schema waarin dit netjes is vastgelegd. Er is 
echter altijd een probleem in het middengedeelte waar de 
grote zuilcactussen staan. Deze grond werd in het verleden 
maar oppervlakkig weggehaald en vernieuwd, de laatste 
keer in 2013.  

Deze winter is daarom besloten om zoveel mogelijk de oude grond in het middengedeelte 
te verwijderen en aan te vullen met nieuwe grond. Tevens werden bijna alle planten aan 
een nader onderzoek onderworpen om te achterhalen waarom er toch zoveel wortelrot 
ontstond in de wintermaanden. Omdat Beaucarnea‘s (Olifantspoten) niet thuis horen in de 
cactusborder, zijn ze verwijderd en elders geplant. De Agave plant  is rechtgezet.  



In totaal werd 4 m3 grond afgevoerd door de vrijwilligers. Nieuwe grond werd geleverd 
vanuit het tuincentrum in Ospel. Het is een speciaal mengsel voor cactus- en vetplanten. 
De nieuwe grond bestaat nu uit 1/3 deel turf, 1/3 deel kokosvezel, 1/3 bims (puimsteen). 
Dit alles zorgt voor een zeer luchtig grondmengsel waarvan we hopen dat deze grond snel 
opdroogt na een sproeibeurt in de zomermaanden of tijdens de rustperiode in de 
wintermaanden.  

Tijdens het ontgraven van de oude grond stuitten we op ongeveer 30 cm diepte op een 
ondoordringbare leemlaag van 15 cm dikte. De laag is nu op veel plaatsen verwijderd of 
doorbroken, dit zodat deze laag weer waterdoorlatend wordt en de planten geen natte 
voeten houden in de wintermaanden. 

Veel planten zijn nagekeken en waar nodig gesnoeid. De gesnoeide goede delen van de 
planten worden weer aan de wortel gebracht voor nieuwe aanplant en/of verkoop. 

Momenteel wordt 4 m3 nieuwe grond ingebracht in de kas. Het probleem echter is dat 
deze grond nu nog veel te nat is. Als deze grond in contact komt met de bestaande 
grondwortels van de planten treedt in deze rustperiode wortelrot op en kan de plant in het 
voorjaar dood gaan. Derhalve worden voorlopig de oude planten niet teruggeplaatst totdat 
de nieuwe grond voldoende is opgedroogd. Dat kan 4 – 8 weken gaan duren. We 
verwachten dat begin mei, in elk geval vóór de open dag, de cactuskas weer op orde is.  

Namens de cactus- en succulenten vrijwilligers van de afdeling Maas en Peel, 

Ruud Doek 

NOTEER ALVAST: ZONDAG 17 MEI OPEN DAG 
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