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Passiflorahoeve klaar voor het nieuwe seizoen

Niet zomaar een
vlindertuin
De Passiflorahoeve is een zeer bijzondere attractie op de Veluwe. Het is een tuin met vele
soorten vlinders en planten die je niet zomaar ergens in een tuincentrum tegen komt. Wat
deze hoeve uniek maakt, is haar grote collectie Passiflora’s en Aristolochia’s en haar Tropische en Europese vlindertuinen met eigen vlinderkwekerijen.

Hé kijk! Een Museum!
Ieder jaar is een bezoek aan de Passiflorahoeve weer anders. Vorig jaar is een nieuw
en indrukwekkend Vlindermuseum gepresenteerd. U vindt deze op het terrein, langs
de looproute, tussen de tuinen in.
U treft hier een verzameling van duizenden geprepareerde vlinders en insecten. De vlinders heeft het museum gekregen van een Belgische verzamelaar. Het is een unieke verzameling waar hij 60 jaar mee bezig is geweest. De eigenaar van de Passiflorahoeve en
de verzamelaar kennen elkaar inmiddels ruim 13 jaar. Het begin van de kennismaking
bestond voornamelijk uit contact door het uitwisselen van kweekmateriaal. In de loop
der jaren snapte hij steeds beter wat er in Harskamp gedaan werd, en zag hij de enorme
toegevoegde waarde van de Passiflorahoeve voor de vlinders. Uiteindelijk schonk hij
maar liefst één derde van zijn collectie aan het vlindermuseum.

Passiflora’s
De Passiflorahoeve heeft sinds 2004 het keurmerk ‘Nationale Collectie Passiflora’s’
van de Stichting Nationale Plantencollecties. Deze stichting, waar botanische tuinen
in Nederland onder vallen, controleert regelmatig alle collecties. Op dit moment bezit
De Passiflorahoeve meer dan 400 soorten passiflora’s.
Het is voor Passiflora’s het beste om binnen te staan. Maar enkele soorten staan in de
zomer buiten. De wat moeilijkere soorten staan binnen of achter schermen. Belangrijk
is dat ze in luchtige potgrond staan. Passiflora’s die bij mensen in de volle grond staan,
zijn vrij gemakkelijk te houden. De planten die hier staan zijn echter niet winterhard. En
onder bepaalde weersomstandigheden zijn ze moeilijk aan de gang te krijgen. Er staan
ook passiflora’s bij die hele kleine bloemen hebben.
De Passieflorahoeve is gevestigd aan de Oud Willigerweg 1 te Harskamp
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