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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  

4388 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 2018 
    



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 2018 

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 MEXICO  2015. 
“Tussen regen en zonneschijn ” 
Bertus Spee 
Veintiquatro.     Mexico 19 februari – 18 maart 2015. 
Totaal: 5664 km. 

 
Vrijdag 6 maart.  Ramos Arizpe – Monclova – San Buenaventura. 
 
Een koude ochtend en licht bewolkt, na een lekker bakkie koffie bij de OXXO rijden 
we de stad uit naar de MEX 57, 
hier gaan we noord richting 
Monclova, bij km 21 zien we 
een interessante heuvel en 
gaan hier op verkenning, alles 
is hier nog ongerept en het 
staat vol planten, Fero. 
hamatacanthus,   
Epithelantha micromeris met 
ook enkele cristaten, Mam. 
pottsii en heyderi, Astrophytum 
capricorne, Echinocactus 
horizonth. Grusonia grahamii, 
Echinocereus stramineus, Cor. 
nickelsiae, Loph. williamsii en  

 

Epithelantha cristaat 
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Echeveria cuspidata, we 
verder noord rijden komt ook 
de zon tevoorschijn. 
Voorbij La Paloma een stop op 
de grote vlakte, hier vinden we 
Cor. nickelsiae en 
Hamatocactus, weer verder 
gaan we links de weg naar 
Las Colorados op, op het  
noordelijkste puntje van de 
Sierra la Paila neuzen we ook 
wat rond en zien hier Mam. 
lasiacantha, Epithelantha 
micromeris en enorme 
groepen Grusonia bradtiana, 
we rijden nog door tot bij Las 
Colorados en proberen hier 
naar een oude mijn onder aan 
de bergrug te komen, de weg 
wordt na een poosje 
onbegaanbaar zodat we 
terugkeren, Echinocereus 
delaetii blijft zo onbereikbaar, 
op een laag heuveltje vinden 
we nog Ario. retusus, 
Echinocereus pectinatus en 
stramineus, Thelo. bicolor, 
Sclero. uncinatus wrightii en 
Loph. williamsii.    
Weer terug op de MEX 57 
rijden we over de pas bij La 
Muralla en door de kloof heen 
een stop bij een kalkachtig 
terrein, nu vinden we talrijke 
Echinomastus mariposensis 
vol knoppen en ook bloemen, 
er staan ruim 50 planten en 
ook nog Coryphantha en  
Echinocereus pectinatus. 
Een paar km verder noord 
opnieuw links naar Dolores, 
hier voorbij rijden we nog 20 
km een groot dal in en maken 
nog een flinke wandeling,  
we noteren Ancistrocactus 
scheerii, Ario. retusus, 
Coryphantha echinus, 
Neolloydia en 

 

Coryphantha nickelsiae 

 

Ancistrocactus scheerii 

 

Lophophora williamsii 



Epithelantha bokei, er komt nu 
flink wat bewolking opzetten 
en het koelt hard af, dan rijden 
we door naar Monclova en 
komen hier terug in de zon, 
via de rondweg rijden we dan 
nog door naar San 
Buenaventura en belanden 
hier in Hotel Gran Plaza voor 
450 pesos, dan nog wat te 
eten zoeken, boodschappen 
doen, en terug naar ons hotel 
voor de administratie enz. na 
een paar drankjes gaat al snel 
het licht uit. 
Vandaag 282 km. 

 
Zaterdag 7 maart.  San Buenaventura – Ocampo – Laguna la Leche – 
Quatrocienegas. 
 
Al weer vroeg wakker, buiten is het licht bewolkt en fris, de lange broek blijft nog 
aan, na een koffiestopje rijden we verder west naar Quatrocienegas, hier een 
tankstop en dan verder noord naar Ocampo, net buiten Quatrocienegas een stop 
aan de laatste heuvel, het vee heeft hier ook al flink huisgehouden, toch vinden we 
nog enkele Ario. fissuratus, door Ocampo heen rijden we nog een paar km verder 
noord en kijken rond op de grote vlakte, er groeit weinig. 
 

 
 

Yucca faxoniana 

 

Epithelantha bokei 



Vanuit het centrum van Ocampo rijden we vervolgens naar het westen, door een 
enorm groot en kaal gebied, met talrijke Yucca faxoniana, bij km 14 kijken we op 
een laag heuveltje en noteren Neolloydia conoidea, Echeveria strictiflora en Yucca 
schidigera, deze beginnen net te bloeien. 
We hobbelen verder en traag glijden de kilometerpaaltjes voorbij, na 25 km komen 
we over een bergrug en stoppen bovenop de Questa de Zozaya, we noteren 
Epithelantha bokei, Echinomastus hispidus, Escobaria hesteri en duncanii en 
Neolloydia conoidea,  
 

 
 

Questa de Zozaya 
 

dan weer omlaag over de 
volgende vlakte , na 50 km rijden 
we dan de enorme Laguna la 
Leche op, aan de rand vinden we 
eerst Echinocactus 
horizonthalonius en Sclero. 
uncinatus wrightii, wat verder op 
de vlakte rijden we bijna over 
een grote Echinocactus texensis, 
13 km verder aan de westkant 
van de laguna gaan we dan op 
zoek naar Escobaria abdita en al 
vrij snel vinden we een 6 tal 
plantjes in de gebarsten kleilaag 
van de laguna zo is deze missie 
ook geslaagd. 

 

Echinomastus hispidus 



De rit gaat nu verder zuidwaarts 
naar Booster, hier draaien we 
naar het oosten en volgen globaal 
de spoorlijn naar Quatrocienegas, 
we maken nog een paar korte 
stopjes langs de zeer slechte weg 
maar dit levert weinig op, na 30 
km rijden we onderlangs de 
Sierra la Fragua,  
 

 
 

Laguna la Leche 
                                             
dit lijkt een zeer interessant 
gebied met grote kloven, de 
tijd dwingt ons echter om door 
te rijden, het wordt al wat 
donker en in de verte bliksemt 
het op verschillende plaatsen, 
een kort stopje levert hier  
E. horizonthalonius, 
Echinocereus dasyacanthus, 
Astrophytum capricorne en 
Echinomastus hispidus op, 
hier nog maar eens 
terugkomen!! 

 

Escobaria duncanii 

 

Echinocactus texensis 



Het is al donker als we na 80  
km eindelijk in Quatrocienegas 
aankomen, we nemen hier een 
luxe kamer in Hotel Maria 
Helena voor 745 pesos. 
Als we gaan eten trekt de 
onweersbui over de stad en 
valt er veel regen, het blijft nog 
lang onrustig tussen de 
omliggende bergruggen, maar 
tegen dat we gaan slapen is 
het weer droog. 
Vandaag 284 km. 

 
 
 

 
 

Astrophytum capricorne 
 

 
 
 

 
Wordt vervolgd 

 

  

 
 
  

 

Escobaria abdita 



 
 



  

 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


