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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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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 22 februari 2019 in het 
Arendhuis te ’s Heer - Arendskerke. Aanvang 20.00 uur. 
 
                                        PROGRAMMA 
 
1. Opening en extra verloting. 
 
2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 
 
3. Plant van de maand; Pelecyphora valdeziana heb je deze plant in je bezit 

neem hem dan mee. 
 
4. Rondvraag. 

 
5. Pauze. 

 
6. Quiz, door Piet v.d. Vrede, een tip lees de Succulenta’s van 2017                          

nog eens door. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

25 januari Jaarvergadering 28 juni 
Op locatie bij  
Kees de Bonte 

22 februari 
Quiz door 
Piet van de Vrede 

30 augustus 
Plant v.d. maand  
Echeveria 

22 maart Zaaien, zaaiwedstrijd 27 september 
Kunstlicht door  
Diederik Quaars 

26 april  
Enten en stekken,  
Plant v.d. maand Thelocactus 

25 oktober 
Plantenshow  
vreemde vormen 

31 mei 
Lezing door 
Bertus Spee 

29 november 
Fotowedstrijd,  
foto’s eigen leden 

11 mei    Groenmarkt in Goes 

18 mei    Open dag van de afdeling Zeeland 

Dit alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk. 
 
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 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 25 januari 2019. 
 
Kort na achtten opent onze voorzitter Kees de Bonte deze eerste bijeenkomst van 
het nieuwe jaar, aanwezig zijn 12 leden, met kennisgeving afwezig 9 leden. 
Voor iedereen die vanavond aanwezig is staan er leuke plantjes klaar geschonken 
door ?????  
Voor de extra verloting zijn er een viertal plantjes geschonken door Kees. 
Het verslag van november wordt goedgekeurd.  
Aan ingekomen stukken zijn er een kaartje van het landelijk bestuur en het 
inschrijfformulier voor de groenmarkt in Goes van Groei en bloei. 
Wat betreft deze markt er word besloten hier dit jaar weer aan mee te doen. 
Ander nieuws is dat 1 van de leden een aantal jaargangen van Succulenta heeft 
gekregen namelijk van 1965 tot 2015 deze gaan naar Kees voor zover hij ze nog niet 
heeft de rest komt terug naar de afdeling. Verder komen er dit jaar misschien wel 2 
bussen richting Zeeland maar dit zijn alleen nog maar geruchten. 
Dan is het tijd voor de bestuursverkiezing, de voorzitter is aftredend maar stelt zich 
herkiesbaar er is niemand anders die zich heeft aangemeld voor deze functie, dus 
word Kees door de aanwezige leden herkozen voor een volgende periode. 
Jaarverslag van de secretaris word goedgekeurd, belangrijkste nieuws is dat het 
aantal leden wat de afdeling betreft met 2 is toegenomen. 
Dan volgt het verslag van de penningmeester, dit laat een toename van ons saldo 
zien met bijna 100 euro. Het verslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie 
bestaande uit Koos de Meij en Bea van IJzendoorn, voor Koos was dit zijn tweede 
keer de nieuwe commissie zal bestaan uit Bea en Vincent Mareels. 
Rondvraag  Piet van de Vrede vraagt naar de zaadlijsten en hij vraagt of er iemand is 
die de afdelingsbibliotheek onder zijn hoede wil nemen. 
Tijd voor de pauze hierna gaan we verder met wat willen we dit jaar naar voren 
komen de volgende dingen; een lezing door iemand van buiten de afdeling, plant van 
de maand, fotowedstrijd, zaaiwedstrijd, plantenshow van afwijkende groeivormen, 
wie ben ik, Quiz, zaaien enten en verspenen, excursie. 
Half elf geworden sluit Kees deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 

Afdelingscontributie 2019 
 
Na controle is gebleken dat een aantal leden de contributie voor 2019 nog niet 
heeft overgemaakt of op andere wijze heeft betaald. 
Daarom het verzoek, wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk de € 20,- contributie 
overmaken op : 
Bankrekening NL39 INGB 0002 6454 78 
t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
Alvast bedankt voor u medewerking. 

Piet van de Vrede, penningmeester 
 
 



Reisverslag Namibie 2017, 
Bertus Spee. 
 

Dinsdag 17 okt.  Swakopmund – Welwitschia plains – Spitzkoppe – Uis. 
 
Lekker geslapen en om 7 uur koffie met ontbijt, rond 8 uur rijden we de nu al 
drukke stad uit via de C28, en komen gelijk weer op de grote zandvlakte, gelukkig 
is de wind gaan liggen, maar er zit nog veel stof in de lucht, via de D1991 rijden 
we dan oost langs de maanvallei, een prachtig en zwaar beschermd gebied 
vanwege de micro organismen die hier groeien, aan het einde van deze weg 
gaan we links en doorsteken de droge vallei van de Swakop rivier, terug omhoog 
komen we weer op een enorme zandvlakte, hier spotten we al gelijk de eerste 
Welwitschia mirabilis,  
we kijken een uurtje rond en maken veel foto's van de talrijke en bijzondere 
planten, bij sommigen begint de bloeiwijze uit te groeien en we vinden ook zaden, 
de grootste plant die we vinden is een meter hoog en misschien wel 1000 jaar 

oud.  
Hierna rijden we terug naar de D1991 en maken nog een paar stopjes bij de 
maanvallei, nu vinden we ook weer Aloe asperiflora, de rit gaat dan noordwaarts 
waarbij we opnieuw de Swakop rivier doorsteken, hier spotten we ook weer Aloe 
asperiflora, aan het eind van deze weg komen we  op het asfalt van de B2 uit en 
gaan noordoost richting Usakos, het gas gaat er op en na 125 km gaan we links 
de D1918 op, deze volgen we 15 km en gaan dan rechts de D3716 op, een 

 

Welwitschia mirabilis 



ontzettend slechte wasbord 
weg en de kunstgebitten 
vliegen door de auto, voor ons 
doemen nu de Spitzkoppe 
bergen op, een groot en steil 
bergmassief midden in een 
grote vlakte, we kijken wat rond 
onder aan de bergen en zien 
talrijke Commiphora saxicola en 
ook Boscia foetida, op de kale 
rotsen van de bergen groeit 
niks zo te zien, ook staan overal 
hekken, via de D1930 rijden we 
noordwaarts een stuk om de 
bergen heen en zien aan het 
einde van de heuvels talrijke 
Euphorbia virosa groeien, nu 
kunnen we wel omhoog en 
klimmen dan een poosje rond, 
bij een grote rots spotten we al 
snel een enorme Cyphostemma 
currorii, deze gaan we van 
dichtbij bekijken, hij is wel 4 
meter hoog en gaat al bijna 
bloeien, verder zien we hier nog 
Euphorbia guerichiana, 
Sterculia africana en 
Commiphora saxicola. Na al dit  
moois rijden we verder noord 
via de D1930, door een 
afwisselend gebied, nog enkele 
korte stops levert alleen de 
alom aanwezige Commiphora 
saxicola op, na 80 km komen 
we in Uis aan en melden ons in 
het Brandberg Rest Camp, dit is 
bekend terrein en we hebben 
hier een kamer voor 3 nachten 
gereserveerd, we drinken een 
koud biertje op het terras en 
ontmoeten de eigenaar Basil 
Calitz die mij nog herkent van 6 
jaar geleden. We proberen weer 
wat te internetten maar ook hier 
lukt dit niet erg, na een prima 
diner, administratie en een 
afzakkertje gaan we, moe van deze warme en lange dag onder zeil,   
vandaag 324 km. 

 

 

Commiphora 

 

Cyphostemma currorii 



Woensdag 18 okt.  Uis – Ugab rivier – D2342 –  Uis. 
 
De zon schijnt al weer vroeg en om 7 uur gaan we ontbijten en met de nodige koffie 
zijn we weer topfit, we hebben met Basil afgesproken om vandaag naar de woestijn 
olifanten te rijden in de Ugab rivier, om 9.15 uur gaan we op pad en rijden via een 
van de vele weggetjes door het prachtige gebied naar de droge rivierbedding, 
noord van de Brandberg, onderweg zien we talrijke Euphorbia damarana, Boscia 
foetida en Commiphora's, 
vervolgens rijden we een 
aantal km door de 
rivierbedding op zoek naar de 
olifanten, overal zien we 
sporen, hopen stront en 
afgerukte takken van de 
bomen, maar de olifanten zijn 
nog niet in de buurt, na een 
koffiestop bij de White Lady 
Loge volgen we de rivier 
verder west en komen dan bij 
een gedeelte waar nog wat 
water staat, het is hier nog erg 
groen en tussen de struiken 
spotten we dan een groepje 
van 6 olifanten die zich te goed 

 

Euphorbia damarana 

 



doen aan de vegetatie, deze jongens eten 200 kilo per dag, we zetten de motor stil 
en wachten wat er gaat gebeuren, even later komen ze onze kant op en passeren 
vlak langs onze auto, zo kunnen we prachtige foto's maken, ook voor de tweede 
keer hier blijft het heel indrukwekkend, na een uur rijden we terug naar Uis en 
drinken eerst een biertje, het is al weer flink warm vandaag, dan lunchen we en 
proberen nog wat te internetten, we willen nog wat hotels vooruit boeken maar dit 
gaat weer niet lukken. Om half 4 gaan we nog een uitstapje maken en rijden west 
van Uis naar de D2342, deze loopt richting Brandberg over een grote kale 

vlakte,het is intussen hard gaan 
waaien en het koelt al flink af, al 
spoedig zien we in het veld talloze 
groepen van Aloe asperiflora, deze  
hebben een liggende groeiwijze 
waarbij de achterkant afsterft en 
vergaat, zo vormen ze meters 
grote groepen. Wat verderop langs 
deze weg ligt een granietachtig 
terrein en dit is ons volgende doel, 
hier groeit de bijzondere Adenia 
pechuelii, we kijken nog een poos 
rond en vinden ruim 25 stuks van 
deze caudex vormende planten, 
ook opvallend is het aantal vrij 

 

Aloe asperiflora 

 

Adenia pechuelii 

 

 



jonge planten, verder zien we nog 
Euphorbia lignosa, Boscia foetida 
en Commiphora. Van hieraf keren 
we terug en kijken nog wat rond bij 
Rock no 1, een grote granietberg, 
op een naastliggende kwartskop 
groeit alleen Aloe asperiflora en 
Commiphora, we vinden niks 
nieuws, de lange droogte heeft ook 
hier zijn tol geeist. We rijden terug 
naar Uis, tijd voor een borrel en 
wat eten, de harde wind laat het 
flink afkoelen, waarschijnlijk komt 
er een lagedrukgebied over, dan 
proberen we nog te internetten 
maar dit gaat erg moeizaam, na de 
adm. en een slaapmutsje duiken 
we ons bed in,  
vandaag totaal 70+54  km. 

 
Wordt vervolgd. 

 

Aloe asperiflora en Adenia pechuelii 

 

Euphorbia lignosa 



 



 


