ZEECULENTA

23e Jaargang

februari 2014

Afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, “Succulenta”.

"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de NederlandsBelgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten,
SUCCULENTA.
Opgericht 12 maart 1968.
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uitzondering van de maanden juli en december).
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 februari 2014 in het
Heer Arendshuis te ’s-Heer Arendskerke.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Jaarverslagen

4.

Rondvraag.

5.

Praatje door Han Mesu

6.

Pauze.

7.

Lezing, door Bertus Spee

8.

Sluiting.

Programma 2013 – 2014

Te koop : cactusmeststof, bims, etiketten, watervastepennen en andere
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Han Mesu ( 0118 - 615702

Verslag van de vergadering van 31 januari 2014.
Even over achten opent Kees de Bonte deze bijeenkomst aanwezig zijn tien
personen waar onder een nieuw gezicht namelijk Vincent Mareels uit
Heinkenszand deze was onze website tegengekomen op internet en besloot
om eens te komen kijken op uitnodiging van Piet van de Vrede.
Kees zal het vanavond alleen moeten doen want Sandra van Offenbeek was
ziek verder waren met kennisgeving afwezig mevr. Rijk, Bertus Spee, Tonnie
de Rijke, Bea van IJzendoorn en Ad en Ria Uijtdewilligen.
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd goedgekeurd en er
was geen nieuws uit de cactuswereld of ingekomen stukken.
Piet vertelt nog wel even hoe het met Tonnie gaat.
Volgende punt op de agenda waren de jaarverslagen van het bestuur deze
worden doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst omdat Sandra niet
aanwezig was.
Er waren geen vragen voor de rondvraag wel verteld Han Mesu dat hij bereid
is voor planten te zorgen mocht de afdeling nog uitgenodigd worden om deel
te nemen aan een evenement zoals de Groenmarkt in Goes o.i.d., wel laat
Han weten dat hij er niet meer gaat staan en dat we de planten zelf bij hem
moeten ophalen. Ook hebben we het even over het wel of niet houden van
een Open dag, besloten wordt er wel een open dag te organiseren indien er
mensen zijn die hieraan willen meewerken, komen we dus nog op terug.
Verder merkt Han op de dat indien de weersomstandigheden het toelaten er al
gelucht moet worden en er al een beetje geneveld mag worden. Gaan we
gelijk verder met het praatje van Han dat vanavond over het geslacht Islaya
gaat een geslacht dat men maar weinig tegenkomt in verzamelingen volgens
Han. Het tweede praatje gaat over een excursie van zo’n 35 jaar geleden naar
een liefhebber in de buurt van Wuustwezel in België.
Hierna is het pauze en gaat Marcel Stolk verder met het vervolg van een
eerdere lezing over een reis die hij maakte door Mexico, dus weer veel
cactussen gezien al was het soms wel even zoeken op de foto waar ze nou
precies stonden.
Verder niets meer op het programma sluit Kees tegen elf uur deze
bijeenkomst.
Herman Weezepoel.

"RUTA NORTE", dagboek van een Copiapoa-expeditie door
Noord-Chili in 2011 (vanaf 17-10-2011).
Tonnie de Rijke

18 oktober 2011; Putre - Murmuntani - Belén - Codpa - Cuya - Iquique
(473 km./104 foto's)
Vanmorgen voel ik me al beter dan gisteren en dat zal met het dalen steeds
beter gaan. We willen vandaag (proberen) binnendoor door de Andes te
steken richting westen (de kust). Vanuit Putre nemen we de afslag naar Belén
en nemen onderweg weer de nodige foto's van het vulkanenlandschap, het
blijft indrukwekkend. Om negen uur zijn we alweer in het veld en vinden
Oreocereus leucotrichus en Eulychnia's. Dit keer zijn het wel Eulychnia's en
geen Corryocactussen, dat is duidelijk aan de bloemknoppen te zien.
Bij Puente Murmuntani stoppen we voor hele rotswanden vol met bloeiende
Oreocereus leucotrichus.

Maar een halfuurtje voorbij Murmuntani vinden we in het veld Cumulopuntia
sphaerica en boliviana en een onbekende uit dat geslacht en Oreocereus
leucotrichus met vette gele zaadbessen. Spectaculaire nieuwe vondst is de
ontdekking van Neowerdermanniana chilensis, die hadden we nog niet.
Ook de bloeiende wilde bloemen laten zich gedwee fotograferen.
En landschappen, landschappen en landschappen, opvallend is dat hier de
mens het landschap beïnvloed heeft, overal zijn terrassen aangebracht om de
hellingen nuttig voor de mens te maken. Gezien de staat van de terrassen en
er gewoon niks groeit is dit uit een ver verleden en tevergeefs geweest.
De nederzettingen die we onderweg tegenkomen stellen eigenlijk niks voor,
maar ze geven ons de indicatie dat we goed zitten, alhoewel we door de
onverharde bergpassen niet echt opschieten.
Even voorbij Belén duiken we het veld in en vinden voor de verandering weer
Oreocereus hempelianus en leucotrichus bij elkaar, Neowerdermanniana
chilensis en Cumulopuntia sphaerica.

Onderweg stoppen we ook nog bij een boerderijtje waar in de voortuin een
geweldig exemplaar van Oreocereus leucotrichus staat, volop in bloei en in de
zaadbessen zo groot als een golfbal.

Tussen Tignamar en Timar komen we een oude bekende tegen, Oreocereus
variicolor, die prachtig goudgeel bedoornde. Op de hellingen staan ook weer
voldoende Corryocactussen brevistylus, en Cumulopuntia's. In het dal zien we
ook de laatste Browningia's candelaris.

Steeds als het pad (weg is een te groot woord) zo slecht wordt dat we twijfelen
of we wel goed zitten komen we weer een herkenningspunt tegen, zoals de
nederzetting Codpa. We rijden nu al vijf uur in een landschap dat met geen
pen te beschrijven is. Na Codpa wordt het pad steeds meer een geitenpaadje,
totdat we het te gevaarlijk vinden, overal zijn de bergwanden verzakt en alles
ziet er zeer instabiel uit. Sta je even je behoefte te doen tegen de bergwand
begint die ineens te verzakken, je kan hier bergen omver piesen. Maar dan
ontdekken we aan de overkant van het dal, waar de Rio Camarones door
stroomt, vangrails tegen de bergen. Daar loopt dus een betere weg. Hadden
we in Codpa de verkeerde afslag genomen. Nu komen we weer op asfalt en
de rest van de middag benutten we om door te rijden naar Ruta5 en verder.
Door temperatuurverschillen stikt het hier van de stofhoosjes.
Omdat we inschatten dat we de eerste 250 kilometer geen hotel tegen zullen
komen wordt er flink doorgereden en komen uiteindelijk weer in Iquique
terecht.

Het hotel van de vorige keer is helaas volgeboekt, maar in de straat er achter
is ook een hotel. Nou ja, hotel, het is wel netjes, maar echt authentiek
(krakkemikkig dus). En ze hebben een beetje rare kamerindeling, eerst
zouden we een vierpersoonskamer met stapelbed boeken, maar daar konden
we onze koffers niet kwijt. Dan met z'n drieën op één kamer en één op een
aparte kamer. Al met al goed te doen, het moet tenslotte een beetje avontuur
blijven. Als we maar goed uit kunnen rusten, want morgen hebben we weer
zo'n rijdag door de woestijn naar Antofagasta.
19 oktober 2011 Iquique - Ruta5 - Antofagasta (517 km./73 foto's)
Vandaag wordt een rijdag, na het ontbijt rijden we gelijk Iquique uit richting
Ruta5. Onderweg stoppen we af en toe om inkopen te doen, te eten en
drinken en af en toe voor een zwaar transport. Foto's nemen we zo af en toe
van een dorpje, van de verlaten weg en van het "wegrestaurant" waar we
lunchen. Nou ja, wegrestaurant, meer een schuur waar je koffie kunt kopen,
we eten ons eigen brood maar, want Aad is naar de WC geweest en daar werd
hij niet vrolijk van. Onderweg stoppen we ook een paar keer bij zogenaamde
petrogliefen. Bij geogliefen worden afbeeldingen gemaakt door oppervlakte
schoon te maken en de omliggende stenen te herrangschikken.
Bij petrogliefen wordt de bovenlaag van de rotsen afgeschraapt in de vorm van
allerlei figuren. Je ziet ze hier overal in het landschap.

Tot wel drie keer toe komen we een politieauto met zwaailicht en sirene tegen,
gebarend dat we aan de kant moeten. Doe dat dan maar want dat is een
waarschuwing voor een zwaar transport. Ze transporteren hier van alles dat
net zo breed of breder is dan de weg, van gigantische kranen en laadbakken
voor de mijnindustrie tot complete chemische fabrieken en
mijnbouwinstallaties. Wel leuk om te fotograferen, je wordt luid begroet door
het getoeter van de vrachtwagenchauffeurs, en wij maar zwaaien.
In Antofagasta aangekomen blijkt er een of ander congres in de stad te zijn,
dus alle hotels zijn vol. Rijdend langs de kust vinden we in een buitenwijk nog
een aardig hotel, Hotel Cruz del Pacifico, vlakbij de oceaan. 's Avonds rijden
we nog een eindje noordwaarts op zoek naar een natuurmonument "La
Portada". Dat is een zand/kalksteenrots in de oceaan met een gat in, een soort
poort dus. Uiteindelijk gevonden, blijkt het wandelpad er naar toe afgesloten
wegens instortingsgevaar. Maar vanaf de kust en het terras van een restaurant
is hij prachtig te fotograferen in de ondergaande zon. Heel mooi. De rots blijkt
bomvol te zitten met zeevogels. De ondergaande zon kleurt niet alleen de rots
mooi, maar de hele lucht, wolken en omliggende bergen.
Na enig zoekwerk vinden we een Chileens Chinees cafetariaatje en eten hier
overheerlijk (niet verwacht) Pollo Canton.
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