
 



 
 

 



 
"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-

Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, 
SUCCULENTA. 
 
Opgericht 12 maart 1968. 
 
De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand (met 
uitzondering van de maanden juli en december). 
 
Plaats : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC  ‘s-Heer Arendskerke 
 
Aanvang : 20.00 uur. 
 
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar. 
 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
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UITNODIGING 

 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag             in het  
Heer Arendshuis te ’s-Heer Arendskerke. 
 
Aanvang: 20.00 uur  

 
PROGRAMMA 

 

1.  

  2.  

  3.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  
 

 
 

AFDELINGS CONTRIBUTIE 2014 
Graag zouden we uw afdelingscontributie € 20, voor 31 december 2013 

tegemoet zien. 

  

Gironummer 2645478 t.n.v Succulenta Zeeland te Middelburg  

  

Leden die op 1 maart 2014 nog niet betaald hebben, worden van de ledenlijst 
afgeschreven.  

  

Namens het bestuur, bij voorbaat dank.  

 
 
 

TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 

benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu (0118-615702). 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Bestuur en redactie wensen u 
prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Kerstcactus 
 
De kerstcactus, is een cactus uit het geslacht Schlumbergera. 
Planten die worden aangeboden als kerstcactus  zijn over het algemeen 
Schlumbergera truncata cultivars of hybriden. 
Alle Schlumbergera's komen uit een ongeveer 300 kilometer lange kuststrook in 
Brazilië .Het geslacht bestaat  uit zes soorten, diverse cultivars en heel veel hybriden. 
De bloemen van Schlumbergera zijn niet rond maar langwerpig en zygomorf. 
Daardoor is verwarring met de zogenaamde paascactus uit te sluiten, omdat deze 
laatste wel ronde bloemen heeft. 
 

  
 
Planten met roze en rode bloemen zijn verreweg in de meerderheid. 
Ze worden op afstand gevolgd door oranje en witte bloeiers,witte Schlumbergera´s 
zijn zelfs een specialiteit die de laatste tijd wat opkomt.  
Gezien de herkomst, de planten groeien als epifyt op bomen in de regenwouden van 
Brazilië houden ze van gedempt licht, geen directe zon, een niet te droge omgeving, 
maar geen stagnerend water aan de wortels.  
Ze hebben ook graag een wat vochtiger omgeving. Schlumbergera's hebben het in de 
zomer buiten op een beschaduwde plek prima naar hun zin, maar naar binnen halen 
als de minimumtemperatuur beneden de acht graden komt.  
De planten vormen bloemknoppen in een reactie op het verkorten van de dagen, 
maar met name door een lagere temperatuur. De knopvorming kan nog verder 
worden aangemoedigd door in dezelfde periode minder water te geven. Een wijd 
verbreid verhaal is dat de knoppen afvallen bij het draaien van de plant. Dat is niet zo.  
Wel is het zo dat Schlumbergera's eenmaal in knop niet houden van snelle 
wisselingen van temperatuur (dus ook geen tocht) of snelle verschillen in de 
vochtigheid van de grond.  
Tegenwoordig kan men planten het hele jaar door in bloei kopen. De bloei wordt dan 
door kunstmatige verlichting en/of controle van de temperatuur bereikt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt


 
 

 
KERSTSTER 

De kerstster, Euphorbia pulcherrima is inheems in Midden-en Zuid-Amerika en kan 
daar een hoogte van ca. 5 meter bereiken. De Kerstster dankt haar populariteit aan 
de opvallende schutbladeren. Deze bladeren lijken op bloemen, maar zijn het niet.                                 
In het "hart" van de kerstster staan de eigenlijke bloemen, in het centrum van de 
gekleurde bladeren, die in een rozet rond de bloempjes zitten.  De bloemen zijn groen 
met een geel randje, klein en onopvallend.          

 



Naast de bekende rode en witte variëteiten zijn er tegenwoordig ook 
kerststerren met geel, crème en roze schutblad.   

  

  

De Kerstster heeft weinig water nodig. Wanneer men te veel giet, zal de plant haar 
bladeren laten vallen. Onder in de pot mag nooit water staan. Het is aan te bevelen 
om de wortels eens per week in lauwwarm water onder te dompelen tot er geen 
luchtbelletjes meer opstijgen. Daarna laat men de plant uitdruppelen.  
Ideaal is een lichte, zonnige standplaats met verdampend water in de buurt.  
De kerstster houdt niet van temperaturen onder 15 en boven 22 graden C.  
U kunt eens per week kamerplantenvoeding geven.  
Vaak worden kerststerren na kerstmis weggegooid, hoewel het niet om eenjarige 
planten gaat, meerjarige cultuur is mogelijk .  
De kerstster is een zgn. kortedagplant. Hij krijgt méér gekleurde bladeren en 
bloemknopjes naarmate de dagen korter worden. Uiteindelijk zullen de schutbladeren 
groen kleuren of afvallen. Als dat gebeurt, kunt u de scheuten tot de helft 
terugsnoeien en de plant iets koeler zetten 12 – 15 °C).  
In de zomer kan hij naar buiten, maar haalt u hem half september weer binnen. Om 
hem weer in bloei te krijgen, mag hij nu twee maanden lang maar 10 uur licht per dag 
hebben. De overige 14 uur moet de plant volkomen in het donker staan. 
 



 
KERSTROOS 

De echte witte kerstrooos heet eigenlijk  Helleborus niger en is afkomstig uit 
bergachtige gebieden waar ze gewoonlijk te vinden zijn op hoogtes tot 1900 meter.                                                                        
Hun natuurlijke habitat strekt zich uit vanaf de oostelijke Alpen via Duitsland (met 
name Beieren), Oostenrijk, Zwitserland en Italië  naar de noordelijke Balkan.                                                                                         
De kerstroos  behoort niet tot de rozenfamilie, zoals de naam onterecht suggereert, 
maar tot de Ranunculaceae of in gewoon Nederlands de ranonkelfamilie. 
Kerstrozen worden gekenmerkt door hun schotelvormige witte-  of sporadisch felroze  
bloemen.  
De witte kleur verandert  in een roze of groenachtige tint.  
      

 



Tegen de kerst worden ze in de kas in bloei getrokken. Helleborus Niger  wordt in pot 
of als snijbloem aangeboden.                                                                                     
Gooi de potplant na een kerst niet weg, want het is een plant die op een 
beschaduwde plaats in de tuin nog vele kerstfeesten kan beleven.                              
In de tuin doet hij het ook erg mooi. Het is een wintergroene vaste plant die 20 tot 40 
centimeter hoog wordt en dikke bladeren bezit, de bloei kan al in januari starten.                                                           
De meeste kerstrozen groeien bij voorkeur in humusrijke grond die wat kalk bevat.   
De grond moet ook voedzaam zijn en voldoende vocht kunnen vasthouden. 
Het zijn loofbosplanten en dat betekent dus dat ze tijdens de vroege bloei en de 
eerste maanden daarna graag zonnig staan en in de zomer zeer dankbaar zijn voor 
voldoende bescherming tegen de zon. 
De planten worden graag met rust gelaten, ze kunnen tientallen jaren op dezelfde 
plek blijven staan. Strooi in het najaar wat bladhumus (niet van eikenblad) bij deze 
bosplant. Dit stimuleert een goede groei en rijke bloei.                                            
Als je vooral van de witte kleur van de Helleborus niger geniet, kunt je hem het best 
een lichtbeschaduwde standplaats geven, want daar blijven de bloemen langer wit. 

 

 

 



 
 
 



 
 


