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23e Jaargang oktober 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 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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Vacant                   
Sandra Kingsland  
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4417 BB Hansweert 
Tel.: 0113 – 851559 
e-mail : cactus.sandra1969@gmail.com 
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Tonnie de Rijke 
Piet van de Vrede 
Bertus Spee 

 
Hoofdredacteur 
Redactielid 
Redactielid 

  
Redactie : 
Noordweg 444 
4333 KL Middelburg 
Tel.: 0118 – 615047 
e-mail : thonderi@hetnet.nl 
 
Website : 
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UITNODIGING 
 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 31 oktober 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. Rondvraag. 

    
4. 

Pauze en Plantenverloting.                                                                                              

Planten geschonken door Han Mesu. 

  
5. Lezing door  Bertus Spee .                   

 
  
6. Sluiting. 

 

 

Namens het bestuur Sandra Kingsland 
 
 
 
Programma 2013 – 2014 
 
 
 
 
 
Te koop : cactusmeststof, bims, etiketten, watervastepennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu ( 0118 – 615702 
 
 

 



 
 

 
 
 



 

 
 

 

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

Tonnie de Rijke 

26 oktober 2011; Huasco - Vallenar - Alto del Carmen - Vallenar - La 
Serena (376 km./134 foto's) 
Vanmorgen zelf ontbijt gemaakt en koffie gezet en al om 9 uur gestopt op de 
vuilnisbelt van Huasco, La Quebradita. Dit was een vindplaats uit het dagboek 
van de Tsjechen. En ze hadden alweer gelijk. We ontdekken hier Thelocephala 
napina, prachtig zwart bedoornde roodbruine miniplantjes. En er staan er een 
berg. Bovendien staat de heuvelrug helemaal vol met Copiapoa's, die we 
onder de coquimbana's onderbrengen. Daarnaast kruipen er hier en daar ook 
nog Echinopsissen/Trichocereussen. Bovendien ontdekken we weer iets 
nieuws, bruinige cactussen met grove tepels ipv ribben, waarschijnlijk iets uit 
de Neoporteriahoek, Neoporteria jussieui of één van zijn variëteiten? 
  

 
 

Neoporteria transitensis 



 

 
 

Bij Vallenar bezoeken we een helling bijna naast het vliegveld en vinden 
bloeiende Cumulopuntia's sphaerica, Neoporteria transitensis (een 
vallenarensis-variëteit?). Naam doet er niet toe, het zijn gewoon prachtige 
roodbruine planten, waar vooral de doorns opvallen. Zij liggen mooi rond het 
plantenlichaam, net een omgekeerd vogelnestje.  
En natuurlijk ontbreken de mooie bloeiende clusters Copiapoa's niet.        
Eerst houden we het op Copiapoa vallenarensis, naar bij nadere bestudering 
lijken deze planten meer op Copiapoa bridgesii/marginata.                           
Volgens de boeken komen deze ook voor in de omgeving van het vliegveld 
van Vallenar. Klopt dus precies. Dus rijden we bij Vallenar de Rio Huasco vallei 
een eind in en maken een fotostop bij een gigantische stuwmeer en evenzo 
kolossale stuwdam. Alles wordt hier in het werk gesteld om het water van de 
Rio Huasco vast te houden voor de irrigatie van de druivenakkers.                   
Alle enigszins begaanbare heuvels en hellingen worden van 
(cactus)begroeiing ontdaan voor de druiven. Heel apart die groene velden 
midden in de kale woeste bergen, maar wel zonde van de oorspronkelijke 
begroeiing. 
 

 
 

Rio Huasco vallei , Alto del Carmen 



 

 
 

We lunchen in Alto del Carmen en keren om zonder cactussen gezien te 
hebben. Dan rijden we via Vallenar weer de Ruta5 op en bij Domeyko 
proberen we nog wat cactussen te vinden, maar op wat foto's van een kerkje 
en het typisch Chileense dorpje komen we niet. 
Bij Incahuasi stoppen we langs Ruta5 en vinden bloeiende Opuntia's 
miquelii's. Het zijn "maar" Opuntia's, maar wel heel erg mooie.                      
Ook bloeiende Cumulopuntia's sphaerica en het nodige prachtige onkruid 
wordt veelvuldig gefotografeerd. 
Om half vijf stoppen we nog een keer langs Ruta5 bij El Trapiche en komen in 

het zoveelste paradijsje terecht. Hellingen vol met, tussen geel en roze,  

bloeiende clusters Copiapoa coquimbana (= pendulina).                                  

Het zou trouwens net zo goed Copiapoa bridgesii/marginata kunnen zijn.  

 

 

Copiapoa coquimbana 

Heel opvallend zijn de Eulychnia's hier, velen staan in knop of in bloei, maar 

velen zijn ook bedekt met de parasitaire plant Viscum. De op aalbessen 

lijkende vruchtjes hebben we al meer gezien, maar hier staan ze ook in bloei. 

Raar gezicht om dat rode spul op een cactus te zien groeien.  



 

 
 

Hier groeien en bloeien ook weer allerlei schitterende succulente 

bodembedekkertjes. En bloeiende Cumulopuntia's sphaerica en Neoporteria's  

wagenknechtii.  

 

Neoporteria wagenknechtii 

Dan moeten we nog doorrijden om op tijd in La Serena te zijn. Onderweg zijn 

we getuige van een apart natuurverschijnsel, elke avond trekt de 

mist/bewolking vanuit de oceaan het land in. Omdat er een bergrug tussen zat, 

zagen we de wolken prachtig over de bergrug het dal in rollen. Heel apart!    

Bij La Serena hadden we van de heenreis niet zo'n goede ervaring met het 

zoeken en vinden van een hotel, maar al zoekend door het centrum naar een 

hotel uit een reisgids, rijden we zomaar voorbij een ander hotel. Gelijk stoppen 

en kijken. Perfect hotelletje, Hotel Soberania, waar de auto door een smal 

poortje op de binnenplaats kan staan.  

Even opfrissen en dan lekker een sigaartje roken en een glaasje Pisco 

nuttigen in de schommelstoel op de binnenplaats.  



 

 
 

 

 
 
 
 
NB. Pisco is de nationale drank in Chili (zoals Tequila 
in Mexico), die van speciale Piscodruiven 
gedistilleerd wordt en een alcoholpercentage heeft 
van tussen de 35 en 40 procent. Heerlijke 
slaapmutsjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 's Avonds maar even gezocht, maar een subliem restaurant gevonden, zag er 

heel erg chique uit, maar een heel mooi ingerichte koloniale tent. Bovendien 

hadden de serveersters de grootste lol met en over ons. Even subliem was het 

eten, ik had Carne a la Greda. Vijf soorten vlees samen met gekruide 

aardappeltjes in een roodgloeiend gietijzeren pannetje.                                  

Dat was nog eens een afsluiter van deze superdag.  

Wordt vervolgd 



 
 
 



 

 
 

 
 

 

Afzender redactie: redactie Zeeculenta 

p/a.  Noordweg 444 

4333 KL Middelburg 
 


