ZEECULENTA

23e Jaargang november 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-Belgisch
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 28 november 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.

Paatje Han Mesu

5.

Pauze en Plantenverloting.
Planten geschonken door Han Mesu.

6.

Lezing door Tonnie de Rijke

7.

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

Ingekomen email
Beste mensen,
Wij hebben hier een groot complete succulenta en kakteen encyclopedie.
Deze is van wijlen Jos Vrenken, mijn schoonvader, die een groot liefhebber
van succulenta was. Overname is wel naar waarde van de boeken.
Is er binnen jullie club iemand die hier interesse in heeft?
Dan kunnen ze met ons contact opnemen via marwen2@tiscali.nl
Met vriendelijke groet,
Fam Suijkerbuijk

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

27 oktober 2011; La Serena - Vicuña - Valle Elqui - Pisco Elqui - Hurtado Ovalle (284 km./ 108 foto's)
Na een goede nachtrust, superdouche en prima ontbijt vetrekken we om half
negen richting Vicuña om Valle Elqui te bezoeken. Dit met als doel een Piscodistilleerderij te bezoeken (en proeven natuurlijk). Onderweg zijn we nog
gestopt bij cactuskwekerij "Cactario Valencia". Stonden wel leuke planten,
maar was helaas gesloten. Ook hier is de Rio Elqui weer voorzien van de
nodige stuwdammen en meren. Bij een gehucht met de naam Villa Puclaro
bezoeken we de heuvels achter het dorp. Verbluffend wat hier allemaal staat,
het lijkt wel een oerwoud van Trichocereus coquimbana en andere
zuilcactussen. En allemaal overdadig in bloei.En dat met een stuwmeer als
achtergrond, super!

Copiapoa pendulina

Naast het zuilcactusgeweld vinden we hier naast bloeiende Cumulopuntia's
sphaerica ook Neoporteria vallenarensis en Copiapoa pendulina/coquimbana.
De laatste is apart, want heeft geen afstaande doorns, maar gebogen tegen
de plant aanliggende doorns. Variatie op een thema! Ook hier zijn veel
zuilcactussen weer voorzien van de parasiet Viscum.
We rijden door de prachtige woeste Valle Elqui tussen de druiven door naar
Pisco Elqui, waar de grootste Pisco-distilleerderij is. Helaas houden ze siësta
tussen twaalf en twee uur en maken voor ons geen uitzondering. We gaan nog
langs bij een kleinere distilleerderij, maar helaas ook deze houdt een lange
middagpauze. Dan rijden we de hele Valle Elqui terug naar Vicuña en nemen
daar de afslag naar Hurtado en Ovalle. Ik wil niet naar de grote weg en heb
een binnendoortje uitgestippeld. Jeetje, wat een route en wat een landschap,
zo woest, onbeschrijfelijk. Volgens de borden langs de route is dit een
toeristische route, en ze hebben gelijk, het is bijzonder fraai. Om een uur of
twee stoppen we voor veldwerk en vinden een heel oerwoud met verschillende
Trichocereussen, waarschijnlijk staan hier Trichocereus chilensis en/of litoralis
en/of coquimbana door elkaar. Wat een bloemenweelde, ze staan allemaal
massaal in bloei. Sommige koppen hebben wel twintig lichtgevend witte grote
bloemen, magnifiek!

Trichocereus litoralis

Op een gegeven moment rijden we door Parque Nacional Pichasca, waar de
weg (het pad) soms veel te wensen overlaat. Op het moment dat we twijfelen,
we zijn al uren onderweg zonder een dorpje of wegwijzer te zien, of we niet
per ongeluk naar Argentinië rijden zien we een wegwijzer die naar Hurtado
leidt. Op hetzelfde moment wordt er vanuit de auto geroepen "gele bollen". We
moeten dan wel een brede, diepe kloof overbruggen, maar aangekomen bij
deze planten valt onze mond open van verbazing. Her en der staan de felgele
bollen tussen de groene struiken. We hebben Eriosyce sandillon (synoniemen
aurata, algarrobensis, ceratistes) gevonden.

Eriosyce sandillon
Wat een kolossale planten, gaaf, mooi en vol bloemknoppen. Henk en ik
zetten elkaar op de foto bij een exemplaar van wel bijna 1 meter hoog en een
doorsnede van wel een halve meter. En Henk sprak alweer de woorden: "Dat
we dit nog mee mogen maken!" Omdat we steeds gestegen zijn beginnen we
nu aan een afdaling met ontelbare haarspeldbochten. Overal tegen de
hellingen zie je tussen de massale zuilcactussen de gouden bollen van
Eriosyce sandillon. Best wel laat, de hele rit leek niet lang maar de onverharde
bergwegen kostten toch wel veel tijd, komen we in Ovalle en gaan op zoek
naar een slaapplaats. Dat valt niet mee, de hotels zijn of peperduur of van die

kwaliteit dat je er nog niet staande zou willen slapen volgens onze
keurmeester André. Uiteindelijk, als het al donker begint te worden, gaan we
toch maar naar een duur viersterrenhotel net buiten Ovalle, Hotel Limari. Je
krijgt wel waar voor je geld, het is mooi met veel (nep)marmer en goed
verzorgt. In het erbij horende restaurant is het eten weer niet bijzonder duur,
maar het is een poepje lekker, ik krijg er spareribs om je vingers bij op te eten.
Nu een lekker Piscootje en goed uitrusten voor het avontuur van morgen, ik
heb weer een binnendoortje verzonnen zonder dat ik weet of er wat te zien is.
28 oktober 2011; Ovalle - Monte Patria - Combarbalá - Illapel - Los Vilos La Calera - Los Andes (387 km./97 foto's)
Na een overdadig ontbijtbuffet in deze viersterrentent vertrekken we om half
negen voor een avontuurlijke rit. Ik heb wat onbekende weggetjes aan elkaar
geknoopt en hopen via een omweg weer op Ruta5 uit te komen. Via Monte
Patria rijden we door alweer een druivengebied (dus geen cactussen) richting
Combarbalá en stoppen voor het eerst even voorbij San Marcos. Een
prachtige heuvel met een Trichocereussoort (chilensis?) die doorns heeft van
wel twintig centimeter. Echte breinaalden. Naast de vele bloeiende
Cumulopuntia's vinden we ook nog niet eerder geziene planten, Neoporteria
curvispina.

Neoporteria curvispina var.garaventai

Mooie groepen planten, waarvan sommigen in bloei en oranjebruine bloemen.
De dag net begonnen en nu alweer succes.
Onderweg rijden we diverse keren door riviertjes. Bij één er van nemen we
een witte reiger op de foto. Tussen Combarbalá en Illapel moeten we over een
onverharde bergpas, op weg naar de top stoppen we bij een cristaat van een
Trichocereus. Prachtig, wat een monster. Ook hier weer velden met bloeiende
Cumulopuntia's. Bovendien ben ik op jacht geweest, ik ontdekte een juweeltje
van een leguaan (hagedis) van wel twintig centimeter lang. Uiteindelijk is hij zo
moe, dat hij op een rots uit gaat zitten rusten. De foto's spetteren van het
beeldscherm af, met de macrolens lijkt het beest wel in de lens te willen
kruipen. En dan die kleuren, knaloranje buik en een lichtblauwe rug met
bruinzwart tijgervelletje. "Dat ik dit nog mee mag maken!"

En we klimmen voort, soms is de weg zo slecht dat we hem eerst moeten
repareren (gaten vullen en stenen verwijderen). Ben benieuwd hoe hoog we
zijn geweest, dit kan ik thuis aflezen op mijn GPS-fototracker.
We zien in de verte zelfs sneeuw op de Andestoppen liggen. Langs deze route
spotten we, zoals in het Tsjechisch dagboek beschreven op het hoogste
puntvan de bergpas, de prachtig groene bollen van Eriosyce ceratistes var.
combarbalensis. Super, wat een mooie planten. We vinden ook nog een
zeldzaamheidje dat alleen langs deze route voorkomt; Neoporteria curvispina
var. garaventai. Prachtplanten, zo zwaar bedoornd met dikke doorns dat je het
plantenlichaam bijna niet ziet. De planten langs deze route staan zo mooi bij,
je zou denken dat ze net water hebben gehad. We stoppen nog diverse keren
langs deze route voor dezelfde planten, de bijzonder mooie wilde bloemen
(vooral de aparte bloem van de rode Mutisia cana maakt indruk op me) en
bovenal de schitterende vergezichten over het berglandschap. Tijdens de
afdaling stoppen we regelmatig midden op de weg, berm is er niet
Wordt vervolgd
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