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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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Bestuur en redactie wensen u prettige 

feestdagen en een voorspoedig 2017 
  

 



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  

 
 

Afdelingscontributie 2017 
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 december 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. 
 

REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 
 
Vrijdag 6 nov.  Mandritsara. 
 

 
 

Mandritsara 
 

Eerst ontbijt met koffie, daarna rijden we zuidoost van Mandritsara via een 
onverharde weg het heuvelgebied in, uiteindelijk kunnen we niet verder, en 
klimmen hier een steile heuvel op, boven op de kale rotsen staan talrijke grote 
Pachypodium baronii met rode bloemen, we maken veel foto's en keren na 
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 Pachypodium baronii 
 
een paar uur terug naar het stadje, onderweg zien we ook nog een aantal 
grote Pachypodium sofiense met enorme zaadpeulen, deze planten zijn wel 4-
5 meter hoog.Terug in Mandritsara steken we de rivier over en rijden nu west 
opnieuw   
 

 
 

Kalanchoe gastonis bonnieri 



de heuvels in, bij een groot rotsmassief klimmen we omhoog en vinden 
opnieuw veel Pachypodium baronii en sofiense, verder nog Plectranthus, 
Kalanchoe gastonis bonnieri en Aloe bulbispina en/of capitata, jammer genoeg 
is het nogal bewolkt en vrij koud en winderig het wordt maar 19 tot 24 graden. 
Hierna rijden we terug naar de stad om wat te eten en een biertje. 
 
Vandaag 45 km. 
 
Zaterdag 7 nov.  Mandritsara. 
 
In de loop van de nacht is ook de achtergebleven groep aangekomen met een 
nieuwe auto, en ook met een nieuw probleem, Eva is tijdens een plasstop in 
het donker in een 5 meter diepe kloof gevallen en heeft haar bovenarm 
gebroken, gelukkig is hier een ziekenhuis  en wachten we op de uitslag van 
het onderzoek, Petr en Mami gaan vervolgens aan het werk om transport naar 
huis voor Eva te regelen, en zijn hier de hele dag mee in de weer, uiteindelijk 
wordt er een helikopter gecharterd die Eva morgen ophaalt en naar Tana 
brengt, ook de vlucht naar Parijs en Praag is geregeld. Tegen de middag rijden 
we met een kleine ploeg naar een hoge bergrug noordwest van de stad, het  
 

 
 

Mandritsara 
 

weer wordt ook beter, zonnig en 25 graden, we beginnen aan een lange klim 
vlakbij een klein dorpje, het hele dorp loopt uit. Op de vrij dicht begroeide 
heuvel vinden we enorme Pachypodium baronii en talrijke Aloe bulbispina, ook 
Plectranthus en Streptocarpus, en moet ook een Euphorbia groeien maar door 
het meterhoge gras met losse stenen is bijna niet te lopen, 
 



 
 

Aloe bulbispina 
 

na een paar uur rijden we terug naar de stad en gaan dan gezamenlijk eten, 
met een Dzama praten we nog wat na over alle gebeurtenissen en gaan om 9 
uur slapen, morgen weer een drukke dag. 
 
Vandaag 15 km. 

 
Zondag 8 nov.  Mandritsara – Antsohihy. 
 
De dag begint zonnig, om 7 uur ontbijten we, daarna rijden we terug naar de 
laatste lokatie van gisteren om de nieuwe Euphorbia te zoeken, na een steile 
en moeilijke klimpartij vinden we deze planten met behulp van de GPS, als we 
hoog op de berg zitten zien we de helikopter met Eva voorbij vliegen, tegen de 
middag zijn we terug bij de auto's en beginnen aan de lange terugweg naar 
Antsohihy, bij Ampombilava stoppen we nog een uurtje bij de Pachypodium 
rosulatum site, we kijken nog wat verder rond en zien nu meerdere P. baronii 
op een hoge rots en ook vinden we Amorphophallus, het is intussen al weer 
40 graden geworden. 
Tegen donker komen we in Antsohihy aan, het hotel waar we al eerder waren 
zit zonder stroom en water zodat we even verderop een aantal bungalowtjes 
krijgen, ook hier moeten we het doen met een emmer water uit de waterput. 
Om 8 uur moet er weer gegeten en ook veel gedronken worden, na zo'n 
warme dag, we gaan dan ook vroeg slapen.   
Vandaag 186 km. 
 
 



 

 
 

Pachypodium baronii 
 
 
Maandag 9 nov.  Antsohihy – Port Berge – Mampikony. 
 
Al heel vroeg op, na een simpel ontbijtje met koffie pakken we in en rijden de 
RN 6 op naar het zuiden, het is vandaag zonnig, bij Ankerika  draaien we 
rechts naar het westen en volgen de RN01, na 25 km over deze onverharde 
weg, door een heuvelachtig en zanderig gebied gaan we links naar 
Ambarijeby en hier houdt de weg zo'n beetje op, we  lopen nog een kleine 3 
km en komen dan op een grote kale basaltvlakte, hier zien we verspreid een 
flink aantal groepen van Euphorbia guillauminiana, mooie vertakkende 
planten, ze worden wel 50 cm hoog en er staan ook veel zaailingen, verder 
nog enorm  veel bolletjes die net in bloei komen, er staan wel 3 soorten, langs 
een beekje zien we hier ook veel libellen en beekjuffers. Hierna weer terug 
naar de hoofdweg, waarbij we vlak langs een flinke bosbrand rijden, overal 
worden nu vlak voor de regentijd de dorre begroeiing platgebrand. Weer 
verder zuid bereiken we Port Berge, het is inmiddels 38 graden en hier 
drinken we een koud biertje, we rijden dan nog 50 km verder zuid naar 
Mampikony, hier vinden we tegen donker onderdak in een redelijk hotel, maar 
ook nu weer bijna geen water uit de kraan, net genoeg om je handen nat te 
maken, vlak bij het hotel vinden we een restaurantje waar we onze hongerige 
magen vullen, daarna wordt het tijd om te gaan slapen. 
 
Vandaag 220 km. 
 



 
 

 
 

Euphorbia guillauminiana 
 
 

Wordt vervolgd 



 
 

 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Braamstraat 34 

4338 CP Oost-Souburg 

 


