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"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. 
 

Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
 

Bestuur :  

Kees de Bonte Voorzitter 
Herman Weezepoel Secretaris 
Piet van de Vrede 
 
 

Penningmeester 
 

Secretariaat :  
Herman Weezepoel  

Vlaamseweg 5  

4458 ND ’s-Heer Arendskerke  

Tel.: 0113 – 231067  

e-mail : herman05@xs4all.nl 
 
 

 

Redactie :   

Tonnie de Rijke Hoofdredacteur 

Piet van de Vrede 
 
 

Redacteur 
 

Redactie :  

Noordweg 444  

4333 KL Middelburg  

Tel.: 0118 – 615047  

e-mail : thonderi@hetnet.nl 
 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl                                            
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 26 februari 2016 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 worden verzorgd door Kees de Bonte 
en Diederik Quaars. 

5. Succulenta - kwis gemaakt door Piet van de Vrede. 

6. Sluiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 

 
Programma  2016 

  
26 Februari  Kwis door Piet van de Vrede 

25 Maart  Lezing La Palma door Marcel Stolk 

29 April  Ariocarpus door Bertus Spee 

27 Mei Caudexplanten door Bertus Spee 

24 Juni  Kasbezoek bij Ad en Ria Uijtdewilligen 

Juli  Geen bijeenkomst 

 
Te Koop 

1. Cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Han Mesu  0118 - 615702 . 

Te koop 
1. Lavasplit korrelgrootte 4 – 8 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter. 

Deze lavakorrel is wel iets te grof voor het mengen door je grondmengsel 
maar als je deze uitzeeft op 5/6 mm dan is het goed te doen, de grovere 
korrel is dan te gebruiken in grotere potten of als afdeklaag o.i.d.   

2. Japans split korrelgrootte 2 – 6 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter. 
Om door de grond te mengen of om als afdeklaag te gebruiken.    
Geïnteresseerd in lava- of Japans split bel dan naar,                          
Herman Weezepoel 0113 - 231067 of mail naar herman05@xs4all.nl  
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Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 29 januari 2016. 
Even na achten opent Kees de Bonte onze voorzitter deze bijeenkomst, aanwezig 
zijn 14 leden, met kennisgeving afwezig zijn Joke van Lavieren Han Mesu en ook 
Tonnie de Rijke is er nog niet bij. 
Voor de extra verloting zijn er vier boekjes beschikbaar gesteld door Bertus Spee 
en Kees de Bonte. 
De notulen (kort verslag) van de bijeenkomst in november worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
Ingekomen stukken zijn het verslag van de landelijke bijeenkomst op 7 november 
2015 in Utrecht en een verzoek van Theo Heijnsdijk om een link op de landelijke 
website www.succulenta.nl te plaatsen naar ons eigen afdelingsblad Zeeculenta, 
dit is ondertussen gebeurd. 
Verder vertelt Kees dat er in het blad Groei en bloei een artikel staat over Oxalis 
(klaverfamilie). 
Dan gaan we verder met de bestuursverkiezing onze voorzitter is periodiek 
aftredend, maar aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn blijft Kees nog een 
poosje aan als voorzitter. 
Dan verder met het jaarverslag van de secretaris, dit wordt goedgekeurd met als 
aanvulling dat er in juni ook nog een workshop enten was gegeven door Han 
Mesu. Dan hebben we nog de jaarverslagen van onze penningmeester Piet van 
de Vrede, deze zijn gecontroleerd door Ad en Ria Uijtdewilligen en goedgekeurd. 
De nieuwe kascontrolecommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Ad en Bertus. 
Rondvraag; wie wil er planten leveren voor de verloting van februari, dit zullen 
Bertus en Diederik Quaars gaan doen. 
Marcel Stolk vertelt dat hij en zijn vader naar de open dag in Lexmond zijn 
geweest en vraagt of er ook nog andere leden naartoe zijn geweest, alleen 
Peter Jan Minnaard is ook nog geweest. Bea van IJzendoorn zegt dat ze de 
aanmeldingsformulieren voor de groenmarkten al heeft ontvangen en vraagt of wij 
als afdeling deze ook al hebben, dit is nog niet het geval en ondergetekende zal 
hierachter aangaan. Het is namelijk wel de bedoeling hieraan mee te doen. 
Pauze met een consumptie op rekening van de club. 
Na de pauze gaan we verder met het samenstellen van een programma voor de 
rest van het jaar en krijgen de aanwezige leden de kans hun wensen kenbaar te 
maken en suggesties te doen, Gevraagd wordt o.a. om een excursie en een 
spreker van buitenaf. 
Ook zal er dit jaar weer een open dag gehouden worden en wel op zaterdag 21 
mei, dus wordt er gevraagd wie hieraan mee wil doen, zeven leden geven zich 
hiervoor op. Vincent Mareels zal een facebook pagina maken ter promotie, verder 
zijn hulp en/of ideeën ter promotie van de open dag welkom. Koos de Meij vraagt 
om de datum van de open dag door te geven aan Evert Smienk, omdat Evert hier 
dan rekening mee kan houden i.v.m. het organiseren van een busreis. 
Ondertussen is het half elf geworden en besluit Kees deze bijeenkomst te sluiten. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 

 
 

http://www.succulenta.nl/


Afdelingscontributie 2016 

Graag uw contributie van 20 euro voor 29 februari overmaken op Bankrekening 

NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 

U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst. 

Namens het bestuur, bij voorbaat dank. 
 

Open dag Zeeculenta (is afd. Zeeland)  

Dit jaar is de open dag op 21 mei en er zijn een zevental deelnemers, bezoekers 

zijn welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. 

Deelnemers zijn; 

Kees de Bonte, Lepelstraat 13, 4364 KH  Vrouwenpolder. 

Piet en Ineke van de Vrede, Braamstraat 34, 4388 CP  Oost-Souburg. 

Han Mesu, Nachtegaalstraat 12, 4335 CG  Middelburg. 

Bertus Spee, Diepeneestraat 4, 4454 BJ  Borssele. 

Herman Weezepoel, Vlaamseweg 5, 4458 ND  ’s Heer-Arendskerke. 

Marcel Stolk, Nieuweweg 30, 3248 BE  Melissant. 

Leen Stolk, Binnenweg 12, 3248 AG  Melissant. 

Voor meer informatie kijk eens op www.zeeculenta of bel                                   

Herman Weezepoel 0113 231067. 

 

REISVERSLAG PATAGONIË 2015. 
Bertus Spee 

 
Woensdag 7 jan.  Mendoza – San Rafael – El Sosneado – Malargue. 
 
Prima geslapen en we krijgen hier zelfs ontbijt op de kamer, het wordt dus wat 
later eer we weg zijn, het is vandaag wat bewolkt maar wel lekker van 
temperatuur, na wat boodschappen rijden we Mendoza uit en gaan via de RN 40 -
143 zuidwaarts, eerst door cultuurgebied en voorbij Tunayan komen we weer door 
een natuurlijk steppegebied. De eerste stop is bij km 587 (65 km noord van San 
Rafael) op wat zanderige heuvels vinden we Pterocactus kuntzei, Gymnocalycium 
gibbosum, Echinopsis leucantha, Cereus aethiops en Opuntia sulphurea, geen 
slecht begin van de dag, verderop rijden we om San Rafael heen en gaan verder 
zuid via de RN 144, bij 25 de Mayo  steken we de Rio Diamante over en stoppen 
dan aan een rotswand langs de weg, hier zien we opnieuw Denmoza rhodacantha 
en verder Trichocereus candicans, Maihueniopsis, Echinopsis leucantha en een 
kleine Portulacaeae, de zon komt nu ook door en het wordt flink warm. Over 
eindeloze vlaktes rijden we verder zuid en zien in de verte verschillende 
onweersbuien hangen, bij een stopje moeten we snel de auto in vanwege de dikke 
druppels, dan passeren we El Sosneado en weer ligt er een lange rechte weg                              

http://www.zeeculenta/


 
 

Pterocactus kuntzei 
 

door de eindeloze vlakte, vlak voor Malargue nog een laatste stop en hier noteren 
we de eerste 2 Maihuenia patagonica, Pterocactus fischeri en Maihueniopsis, ook 
groeien hier diverse kleine bolvormige en stekelige struikjes. Rond 6 uur komen 
we in Malargue aan en zoeken een hotel, we komen in hotel Rio Grande terecht 
en genieten eerst van enkele koude biertjes na deze warme dag, om half 9 duiken 
we een restaurant in en vullen de calorieen weer stevig aan. 
Vandaag 423 km. 
 
Donderdag 8 jan.  Malargue – Bardas Blancas – Barrancas – Chos Malal. 
 
Deze dag begint zonnig, we ontbijten al vroeg en gaan om 8 uur op pad nadat we 
getankt hebben, we koersen verder zuid en rijden al snel een bergachtig gebied in 
met erg mooie landschappen, ook de weg is prima, grote stukken zijn pas 
vernieuwd, we steken dan de Rio Grande over bij Bardas Blancas, vanaf hier is 
het 60 km onverhard en wordt er aan een nieuwe weg gewerkt. 
We rijden nu het grote dal van  de Rio Grande in en blijven de rivier volgen, op 
een lage steenbank zien we dan grote zwaar bedoornde pollen Maihueniopsis 
platyacanthus, het stikt hier ook van de vervelende vliegen dus rijden we al snel 
verder, we maken nog enkele fotostops in een vulkanisch gebied waar de Rio 
Grande door een diepe kloof stroomt, verderop steken we deze rivier opnieuw 
over en rijden nu meer westelijk richting Barrancas, op een heuvelrug langs de 
weg spotten we dan enorme groepen Maihuenia patagonica, sommige wel 2 
meter in doorsnede, en ook weer Maihueniopsis platyacanthus. 



 
 

Maihuenia patagonica 
 

Vlak voor Barrancas steken we de brede Rio Barrancas over, hier missen we de 
zijweg naar de Tromen vulkaan en blijven de RN 40 volgen, dan een stop bij een 
kale heuvel, hier opnieuw Maihueniopsis en een alpineplant Mutsia linearifolia met 
gele bloemen, op verschillende plaatsen om ons heen hangen weer enorme 
onweersbuien, en eentje missen we op een haar na. Nu passeren we Buta 
Ranquil en komen langs een groot kalkplateau, ook hier maar eens rondkijken, 
hier groeien weer allerlei andere alpineplanten en ook Pterocactus hickenii, de 
kalkstenen zitten op sommige plaatsen vol fossiele schelpen, een heel apart 
gebied hier met de 3987 meter hoge Tromen vulkaan op de achtergrond, de temp. 
is al weer boven de 30 graden met in de middag veel wind. 
 

 
 

Tromen vulkaan 



Voorbij El Tril draait de weg opnieuw west en rijden we een groot dal in, bij de 
laatste stop vinden we opnieuw Maihuenia patagonica en ook Perezia recurvata, 
wat later arriveren we in Chos Malal en het lijkt hier wel uitgestorven (siesta tijd) 
we vinden onderdak in Hotel El Torreon en gaan dan op zoek naar een koud 
biertje, dit valt niet mee en uiteindelijk vinden we een klein restaurantje met grote 
flessen cerveza negro.Tegen donker gaan we wat eetbaars zoeken en komen in 
een prima restaurant terecht, ze verkopen hier alleen Heineken dus nemen we 
maar een lekker flesje wijn uit de streek, het wordt nu ook gezellig druk in het 
kleine stadje, op de plaza is een muziek festival, dit wordt een onrustige nacht 
maar we slapen er gewoon doorheen. 
Vandaag 348 km. 
 
Vrijdag 9 jan.  Chos Malal – Loncopue – Zapala  + Laguna Blanca. 
 
We starten met weer een onbewolkte dag, na een ontbijtje rijden we de stad uit en 
volgen de RN 40 verder zuid, dan steken we de brede Rio Neuquen over en gaan 
een paar km verderop rechts de RN 6 op naar het westen, we maken al snel 2 
stopjes en zoeken hier naar Austrocactus patagonicus, deze laten zich hier nog 
niet zien, we volgen de Rio Neuquen geruime tijd en klimmen geleidelijk naar 1200 
meter, dan stoppen we bij een interessant lijkende helling hoog boven de rivier en 
vinden nu wel een aantal Austrocactussen tussen de lage struikjes, ook hier 
Maihuenia patagonica, Maihueniopsis patagonicus en diverse alpineplantjes.  
 

 
 

Austrocactus patagonicus 
 



We rijden dan verder tot bij El Cholar en gaan dan zuidwaarts via Loncopue naar 
Las Lajas, de weg daalt een rivierdal in en langzaamaan vlakken de heuvels af en 
komen we in cultuurgebied, we komen weer op asfalt en rijden dan door naar 
Zapala, hier zoeken we een hotel en komen wat later bij Hotel Coliqeo terecht, het 
is nog vroeg in de middag dus rijden we nog 30 km west via de RN 46 en komen 
dan bij Nationaal Park Laguna Blanca aan, een erg mooi gebied onder aan de 
Andes. In het bezoekerscentrum vertellen ze ons waar we het beste kunnen gaan 
kijken, dan rijden we het park in en na een paar km stoppen we vlak boven de 
laguna, hier zien we talrijke kussens vormende alpine planten, wel 5 verschillende 
soorten o.a. Azorella monantha, Acaena caespitosa en Junellia micrantha, 
 

 
 

Azorella monantha 
 

een paradijs voor alpine planten liefhebbers, we kijken geruime tijd rond en vinden 
ook Pterocactus araucanus en australis en Maihuenia patagonica van zaailing tot 
wel 1 meter, er worden hier erg veel foto's geschoten. 
Tegen de avond rijden we voldaan terug naar Zapala, hier gaan we in het drukke 
stadje op zoek naar een restaurant en vinden weer een gezellig stekje met koud 
bier en prima eten. 
Vandaag 373 km. 
 

Wordt vervolgd 
 
 
 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Noordweg 444 

4333 KL Middelburg 

 


