
Anders Actieven     Fuchsia-tocht 
Op maandag 7 juli 2008 bezochten 12 anders-actieven de fuchsia plantentuin van Theo Groot in 
Schipluiden. Onderweg voegden twee Engelse fietsers Dennis en Dave zich onder ons. Een aantal van 
de groep was graag bereid om als tolk te fungeren. Dick v.d. Velden, Cees Ronde en Jan 
Willeboordse  trotseerden de harde wind en kwamen per kano, de rest kwam op de fiets. Vooral 
tijdens de oversteek bij de Vlieten moest er flink worden gepeddeld om niet aan lager wal te raken. Bij 
aankomst kregen alle bezoekers in de gezellige huiskamer van de eeuwenoude boerderij van Theo 
een kopje koffie aangeboden. Aansluitend volgde 
een 'fuchsia-onderricht'. Theo en zijn goede vriend 
Niek van Zanen vertelden dat er ca. 4000 
fuchsiasoorten voorkomen. De fuchsia vindt zijn 
oorsprong in Argentinie. In de goedverzorgde 
tuin hebben zij  ongeveer 130 soorten staan. Zij 
eisen veel persoonlijke aandacht en worden elke dag 
met een gieter voorzien van water en voeding. De 
uitgebloeide bloemen worden zorgvuldig verwijderd 
en van zaadbollen ontdaan. In oktober worden de 
planten flink gesnoeid en verhuizen zij in de kas bij 
de boerderij. Theo is van huis uit metaalbewerker 
maar heeft inmiddels heel veel kennis over de fuchsia’s opgedaan. Om de fuchsia's een stevige basis 
te geven zetten zij ze in prachtig geschilderde autovelgen aangevuld met grind. Sommige bouwsels 
zijn zo zwaar dat hij ze met wielen heeft uitgerust om ze zo naar de kas te kunnen vervoeren. Wij 
zagen fuchsia's met hele kleine belletjes en met hele grote roosachtige bloemen. Prachtig. Ook kregen 
wij uitleg over de wijze waarop fuchsia's gekruist worden. De meeldraden worden, na in contact te 
zijn gebracht met de stamper van een gewenste soort, omwikkeld met een plastic zakje om eventueel 
verdere bestuiving door bijen te voorkomen. Die zijn volop in de tuin aanwezig. Zij hadden flink 
schade gehad door de harde windvlagen, maar wij waren diep onder de indruk van de schoonheid en 
de kleuren van deze prachtige planten en liefde waarmee zij zijn gekweekt. 
Als dank voor de leuke rondleiding kregen Theo en Niek, Vlaardingse ijzerkoekjes en een wijntje 
aangeboden door Dick met een leuke speech. 

Kees van der Giessen 

 


