ZEECULENTA
27e Jaargang december 2018

"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.
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Bestuur en redactie wensen u prettige
feestdagen en een voorspoedig 2019

25 januari
22 februari
22 maart
26 april
31 mei

Data clubbijeenkomsten 2019
Jaarvergadering
28 juni
30 augustus
27 september
25 oktober
29 november

Op locatie

Te koop
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 2019
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 Namibie 2017,
Bertus Spee.
Zaterdag 14 okt. Hammerstein Lodge- Sesriem – Sossusvlei – Solitaire.
Vroeg op en om 7 uur gaan we al ontbijten, waarna we rond 8 uur vertrekken, na een
uurtje komen we in Sesriem aan en melden ons aan de ingang van de Sossusvlei,
na het betalen van de entree rijden we nog 65 km naar het westen de enorm grote
vallei in, met aan beide zijden hoge rode zandduinen, het laatste stukje gaat de 4x4
er op en komen we bij de Deadvlei aan, na een wandeling van een kwartiertje door
het mulle zand staan we op de harde bodem van de1300 m lange en 600m brede
vallei, we wandelen hier een paar uur rond en maken talrijke foto's van het
onwerkelijke landschap met de dode Acazia bomen, als we de hele vallei rond

Deadvlei
geweest zijn gaan we terug naar de auto om te lunchen, hierna klimmen we een van
de ruim 100 meter hoge zandduinen op en maken nog wat panorama foto's van de
Deadvlei, het weer is prima met een lekker koel windje vanaf de westkust, later op de
middag wordt het behoorlijk warm en rijden we terug naar Sesriem, hier gaan we de
C19 op en koersen verder noord op Solitaire aan, mooie landschappen onderweg
maar geen wilde dieren te zien als we door het Naukluft park rijden.
20 km voor Solitaire stoppen we bij enkele grote graniet heuvels, we klimmen nu
nog een poosje rond tussen de prachtige Moringa ovalifolia die hier volop groeien,
ook zien we hier 2 verschillende Commiphora's, glausescens en namaensis, rond 5
uur komen we in de Solitaire Lodge aan en krijgen een mooie ruime kamer, dan is
het hoog tijd voor een koud biertje, het is hier best gezellig en ook staan er veel

planten uit de omgeving in de tuin,
om 7 uur gaan we dineren en doen
ons te goed aan het buffet, een hapje
en een drankje gaan er wel in na
deze bijzondere dag,
vandaag 287 km.
Zondag 15 okt. Solitaire – D1261 –
D1275 – Solitaire.
Goed geslapen na de vermoeiende
dag van gisteren, met een stevig
ontbijt en koffie vullen we de
calorieen weer aan, na wat
boodschappen met vers brood van
de bakkerij, rijden we om 9 uur
zuidwaarts de C14 op, hier rijden we
tot onderaan de Naukluft bergen, met
mooie landschappen in de omgeving
kijken we wat rond op een lage
heuvelrug, talrijke mooie Moringa
ovalifolia wachten ons hier op
evenals Commiphora glausescens,
vervolgens rijden we een stukje terug
en gaan dan oostwaarts de D1261

Moringa ovalifolia

Commiphora glausescens

(thans C24) op, al snel rijden we
opnieuw de bergen in naar de
Remhoogte pass, we maken talrijke
stopjes en zien telkens andere
planten, we noteren hier Aloe
littoralis en dichotoma, Euphorbia
avasmontana en guerichiana,
Stapelia schinzii, Sanseveria
aethiopica, Cyphostemma seitziana,
Senecio grandiflora en Commiphora
namaensis, de Acazia's komen hier
ook net in bloei. Boven op de pas
komen we op een grote grasachtige
hoogvlakte, hier is niks te vinden, we
rijden nu een flink stuk door tot 10
km voor Nauchas, dit is de
groeiplaats van Aloe viridiflora, op
het rotsachtige terrein groeien
prachtige grote planten met lange
uitgebloeide bloeistengels, we kijken
hier uitgebreid rond en zien ook nog
Euphorbia lignosa in bloei en enkele
Boophane disticha.
We rijden door naar Nauchas en
gaan dan links de D1275 op, nog

Euphorbia guerichiana

Aloe viridiflora

steeds over de kale hoogvlakte komen we dan bij de Spreetshoogte pass, hierboven
een geweldig uitzicht over de grote vlakte van de Namib desert, we dalen de
ontzettend steile pas af en staan in no time 500 meter lager, door vlak grasland rijden
we nu richting Solitaire, we passeren enkele grote farms en zien er talloze zwartkop
schapen lopen, vlak voor de C14 kijken we nog op een kalkachtige heuvelrug, deze
ziet er veelbelovend uit, maar ook hier hebben de schapen huisgehouden, we vinden
alleen Commiphora glausescens en verder is alles dood, verdroogd en afgevreten.
Terug op de C14 spoeden we door naar Solitaire, het is tijd voor een koud biertje, de
temperatuur is ruim boven de 30 graden, internetten lukt hier ook niet dus brengen
we de rest van de middag door met gepaste vochtigheid, 's avonds doen we weer
een aanslag op het buffet en vloeit er nog meer drank, zo komt er een waardig einde
aan een geslaagde dag, vandaag 186 km.
Maandag 16 okt. Solitaire – Walvisbay – Swakopmund.
Na het welbekende ontbijt zijn we fit voor de volgende rit, om 8.15 uur vertrekken we
noordwaarts de C14 op, de gravelweg voert eerst tussen de ruige heuvels door,
verderop wordt het landschap
steeds vlakker, na 50 km
doorkruisen we de vallei van de
Gaub rivier en kijken hier wat
rond, de rivier staat al lang
droog, in de zanderige bedding
groeien talrijke struiken en
Mesembrianthemum
hypertrophicum, we gaan verder
over de grote vlakte en de weg
draait nu naar het westen, even
verderop rijden we omlaag en
steken de eveneens droge
Kuiseb rivier over, hier komen we
Landschap C14
nu in het Nationale park
Namib-Naukluft, op de kale
rotsen langs de weg spotten we
af en toe Euphorbia virosa,
verder alleen zand en stenen,
over het golvende terrein rijden
we 30 km door en stoppen dan
bij het uitkijkpunt aan de rand
van de heuvels, hier begint de
grote zandvlakte die tot aan de
westkust reikt, we kijken hier een
poosje rond en maken foto's van
de enkele Aloe dichotoma die
hier groeien, ook staan er talrijke
Commiphora namaensis.
Dan rijden we omlaag en komen
Vogelfederberg
op de eindeloze grote
zandvlakte, dan volgen we de

C14 verder naar Walvisbay, halverwege slaan we af naar de midden in de vlakte
gelegen Vogelfederberg, hier klimmen we op de granietrotsen en genieten van het
weidse uitzicht, overal om ons heen ZAND, in een kloof tussen de heuvels groeien
talrijke grote groepen Aloe asperiflora.
We vervolgen de rit en dichter bij Walvisbay gaat het steeds harder waaien, vlak voor
en ook voorbij deze stad rijden we door een flinke zandstorm, langs de Atlantische
kust snellen we nog 30 km noord en komen dan om half 3 in Swakopmund aan, het
Dunedin Star Guesthouse is snel gevonden en we krijgen een gezellige kamer, we
wandelen de rest van de middag door het aparte stadje met nog veel Duitse
invloeden, er is weinig te beleven en uiteindelijk komen we op een terrasje terecht
waar we een glas gerstenat nuttigen, we vinden ook nog een goed visrestaurant, en
zo komt alles op zijn plaats, wat nog rest deze dag zijn borrelen en slapen,
vandaag 265 km.

Wordt vervolgd.

Aloe asperiflora

