
Een tweede oranjerie.

Al heel wat jaren zijn we als vereniging “Vrienden van de Tropische Kas te 
Beetsterzwaag” lid van de kuipplantenvereniging. Naast een tropische kas en fraaie 
borders bezitten we ruim honderd kuipplanten. Al die planten worden ’s winters 
vorstvrij  opgeslagen in de de vorstvrije ontvangstkas (laurieren, oleanders, fuchsia’s)
en in een verwarmde (ongeveer 8 graden ) oranjerie. 

Onze collectie kuipplanten is de laatste jaren behoorlijk toegenomen en dat gaf de 
vorige winter (2013/14) problemen bij het onderbrengen van ons bezit in die ene 
oranjerie. De planten werden driehoog  gestapeld en kregen onvoldoende licht. Een 
tweede oranjerie zou uitkomst bieden. 

Dus een plan geschreven, offertes aangevraagd, subsidiegevers benaderd en in de 
herfst van 2015 kon er gebouwd worden. Totale kosten € 55.000

Het ontwerp is gelijk aan de eerste oranjerie: een stenen muur met daar bovenop 
een gepoedercoate aluminium kas. Verder tl-verlichting, water en verwarmings-
buizen. Het grondoppervlak is 10x 4,5 meter en de hoogte 3 meter. Gelukkig is de 
capaciteit van de CV-ketel  groot genoeg om naast de tropische kas de eerste 
oranjerie ook de tweede oranjerie te kunnen verwarmen. 

Wat een feest om over zoveel ruimte te kunnen beschikken. Alle planten staat nu op 
de vlakke grond en er is nu volop ruimte voor de watergevers om overal bij te 
kunnen. We kunnen zelfs voor kleine groepen open zijn!

In de tweede oranjerie hebben we alle Citrusssoorten, dat zijn er nu wel tien soorten, 
bij elkaar gezet. Behalve twee oude Citrus aurantium  (minstens 90 jaar) staan er 
een Hand van Buddha en een sucadecitroen (Citrus cedra maxima).

De plaatselijke imkersvereniging heeft een demonstratiekastje bij ons geplaatst en 
dat is behalve voor onze appeloogst ook niet slecht voor de Citrussen geweest. De 
Hand van Buddha heeft nog nooit zoveel vruchten gehad. Alleen de Kumquat bloeit 
slecht en maakt geen vruchten. (Heeft iemand een advies?). 



Een van de planten in de nieuwe kas die bekijks geeft is de boomtomaat met 
vruchten. Maar ook de Albizia lophanta (heeft nog wat late bloei)mag er zijn.. De 
Albizia is uit (gepikt) zaad opgekweekt en reikt tot aan de nok. Er zitten nu weer 
zaaddozen aan. Maar die zijn te laat rijp voor de zadenruil van de vereniging. Wie 
belangstelling heeft voor als ze rijp zijn, meldde zich. (tropischekas@planet.nl)

We mochten ons, vorige zomer, verheugen in een bezoek van een excursie van 
regio 4 en ook onze eigen regio weet ons te vinden. Dus,als u in Friesland bent, kom 
eens langs. Via onze website kunt u zich informeren over openingstijden.
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