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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 :   

Piet van de Vrede Hoofdredacteur 

Bertus Spee 
 
 

Redacteur 
 

Redactie :  

Braamstraat 34  

4338 CP Oost-Souburg  

Tel.: 0118 – 467423  

e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl                                            
 

 

Facebook :  

www.facebook.com/zeeculenta  
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 mei 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 zijn afkomstig van  
Bertus Spee. 

5. 

Caudexplanten, lezing gegeven door Bertus Spee hieraan 
gekoppeld een plantenkeuring eenieder kan max. 3 planten 
inbrengen, potmaat doet er dit keer niet toe. 
 

6.           Suiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 

   
Programma 2016 

  
  

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  

 
 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 29 april 2016. 
  
Even na acht uur opent onze voorzitter deze bijeenkomst, de opkomst is goed 17 
leden zijn aanwezig, met kennisgeving afwezig is Bea van IJzendoorn. 
Verder met de extra verloting er zijn plantjes geschonken door Kees de Bonte en 
Han Mesu en een jaargang oude Succulenta’s door Bertus Spee. 
Notulen ( kort verslag) van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
Ingekomen stukken waren behalve de gebruikelijke afdelingsbladen en 
nieuwsbrieven van andere afdelingen, flyers voor de plantenbeurs op 7 mei 2016 
in Wijnegem van Cactussen en vetplanten v.z.w. 
Ander nieuws is dat ondergetekende bij Tonnie de Rijke is geweest en daar het 
een en ander heeft besproken over wat Tonnie voor de club doet, Tonnie gaf aan 
hiermee te willen stoppen vanwege problemen met zijn gezondheid dit wordt 
geregeld. 
Bertus neemt weer plaats in de redactie van Zeeculenta en wordt de back-up van 
Piet van de Vrede. 
Diederik Quaars is ook bij Tonnie geweest en hij gaat de website en het 
onderhoud daarvan over nemen van Tonnie, dit is ondertussen ook geregeld en 
de site is weer bijgewerkt, wel wil Diederik nog nieuwe foto’s op de site plaatsen 
om het weer wat meer van deze tijd te maken.  
Vincent Mareels zal zijn back-up worden. 
Rondvraag; Bertus wilde een foto op onze facebook-pagina plaatsen maar dit 
lukte niet, dit komt volgens Vincent omdat het een pagina is en geen groep, 
mensen die foto’s op facebook willen zetten sturen deze het best naar Vincent en 
hij zal er dan voor zorgen dat ze op de pagina komen. 
Han wil een afspraak maken om de planten voor de groenmarkt bij hem op te 
komen halen, Joke van Lavieren en ikzelf zullen dit gaan doen. 
Praatje van Han komt te vervallen, wel krijgen we te horen waarom dit is namelijk 
vanwege een ooginfectie, dus toch nog een klein praatje van Han. 
Pauze en plantenverloting, de verloting brengt 27 euro op. 
Verder met de lezing over het geslacht Ariocarpus door Bertus, voordat hij hieraan 
begint keurt hij eerst nog de meegebrachte planten voor de keuring, er waren 
maar drie leden die in totaal zeven planten hadden meegenomen.                 
Uitslag als volgt : 
klein  1 Han Mesu 
middel1 Marcel Stolk  2 Herman  3 Herman 
groot  1Herman  2 Marcel  3 Herman 
Bertus laat ons de verschillende soorten Ariocarpus zien met zowel foto’s van 
cultuurplanten alsook foto’s genomen in de natuur. 
Ondertussen is het al na elven en sluit onze voorzitter deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 
 
 
 



REISVERSLAG PATAGONIË 2015. 
Bertus Spee 

 
Woensdag 21 jan.  Esquel – El Bolson – Bariloche. 
 
Na een koude nacht pakken we al vroeg in, gaan tanken en ontbijten en rijden dan 
terug naar de RN 40, het is weer een zonnige dag, we koersen noordwaarts en 
maken na 40 km een stop bij een heuvelachtig terrein, hier groeien talrijke 
bolvormige struikjes en grote kussens  Azorella monantha, veel planten staan in 
bloei, een prachtig gezicht met de bergen op de achtergrond, weer verder noord 
rijden we tussen de uitlopers van de Andes door, prachtige beboste valleien en 
bergmeren wisselen elkaar af, het is hier erg toeristisch en ook heel druk, rond half 
2 arriveren we in Bariloche en komen na wat zoeken in Hotel Los Duendes 
terecht. Na een late lunch rijden we oost de stad weer uit en zoeken de weg naar 
Pilcaniyeu, ook weer door een mooi ruig gebied, er wordt hier een hele nieuwe 
weg aangelegd, kort voorbij Pilcaniyeu zoeken we op een vlak terrein met veel 
struikjes naar Austrocactus gracilis, we weten de exacte plaats niet en vinden 
maar enkele planten, 
 

 
 

Austrocactus gracilis 
 
ook hier Maihuenia patagonica en andere bijzondere alpine planten. 
Eind van de middag rijden we door een onweersbui terug naar Bariloche, met nog 
een stop bij enkele geel bloeiende Rhodophiala mendocina onderweg, 's avonds 
eten we uitgebreid in een Tiroler gasthaus. 
Vandaag 470 km.  
 



 
 

Rhodophiala mendocina 
 
Donderdag 22 jan.  Bariloche – Chili –  Antillanca. 
 
Vanochtend een lekke band, beide voorbanden zijn tot op de draad versleten en 
het reservewiel is ook niet los te krijgen, we rijden naar een bandenboer en laten  
2 nieuwe voorbanden monteren, dit rijdt gelijk een stuk beter, vervolgens gaan we 
oostelijk naar Nahuel Huapi en rijden om het gelijknamige meer heen, hier gaan 
we links de RN 231 op richting Chileense grens,  na 5 km stoppen we bij een 
rotsachtige heuvel en kijken hier uitgebreid rond,  
  

 
 

Oreopolus glacialis 



er groeien hier allerlei leuke planten zoals Sisyrinchium, Viola en Oreopolus 
glacialis, ook vinden we op de rotsen een aantal Austrocactus gracilis, dan gaat de 
rit verder langs het enorm grote meer, en door een bosrijk gebied rijden we al snel 
omhoog het Andesgebergte in, dan komen we aan het grenskantoor van 
Argentinie en hier is het aanschuiven voor de benodigde stempels, na een uurtje 
kunnen we verder en boven op de bergpas passeren we de grens met Chili, we 
maken al snel enkele stops, er groeien hier talrijke interessante planten in het 
oerbos, de enorme boomstammen hangen vol met rood  bloeiende Asteranthera 
ovata, verder Fuchsia magellanica, Lupine, Digitalis purpurea, Gunnera tinctorea 
en nog meer onbekende planten. 
 

 
 

Asteranthera ovata 
 



Wat verderop komen we bij het Chileense grenskantoor en dit kost ook weer een 
uur voor een paar stempels, de weg daalt nu snel en spoedig komen we in 
cultuurgebied, het is al laat in de middag als we een zijweg oprijden naar 
Antillanca, hier is een skigebied vlak bij enkele vulkanen, we komen hier bij een 
heel groot hotel aan, er is nu niks te doen dus plaats genoeg, en ook een erg 
mooie omgeving aan de voet van de Andes. 
Na een uitgebreide maaltijd drinken we nog een pisco sour en gaan lekker slapen. 
Vandaag 202 km. 
 
Vrijdag 23 jan.  Antillanca – Osorno – Lautaro – Curacautin. 
 
Om 8 uur uitgebreid ontbijt, daarna rijden we omhoog het vulkaangebied in, op de 
kale hellingen liggen verschillende skipistes, we rijden tot op het hoogste punt 
boven de krater Raihuen op 1400 meter, een heel apart gebied met rondom 
besneeuwde bergen en vulkanen.  
 

 
 

Krater Raihuen 
 

Hier groeien talrijke alpine planten en we noteren o.a. Silene chilensis, Azorella 
diversifolia, Belloa chilensis, Perezia fonckii, Senecio's, Acaena's, Adesmia's, en 
heel bijzonder Nassauvia lagascae. 
 



 
 

Nassauvia lagascae 
 
We kijken hier een paar uur rond totdat we genoeg krijgen van de lastige vliegen, 
dan dalen we weer af en beneden rijden we terug naar de hoofdweg R 215, verder 
west maken we een pitsstop in Entre Lagos, hier lunchen we en kunnen ook geld 
wisselen. 
Daarna verder door vlak cultuurgebied naar Osorno, hier draaien we noord de 
Ruta 5 op, nu schieten we flink op en rijden door tot Lautaro, hier gaan we oost de 
R 181 op en rijden nog 50 km oostwaarts tot in Curacautin, in dit kleine stadje 
vinden we onderdak in B&B Dream's House, daarna eten en een biertje en al vlug 
slapen, morgen willen we vroeg op en naar een Araucaria bos. 
Vandaag 452 km. 
 
 

Wordt vervolgd  

 
 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Braamstraat 34 

4338 CP Oost-Souburg 

 


