
 

ZEECULENTA 
 

28e Jaargang september 2019 
 

 



 
 

 

 

 



"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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e-mail : herman05@xs4all.nl 
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  www.facebook.com/zeeculenta 
 

mailto:herman05@xs4all.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
http://www.zeeculenta.nl/
http://www.facebook.com/zeeculenta


Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 september 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. Rondvraag. 

 
4. Kunstlicht door Diederik Quaars. 

 
5. Pauze. 

 
6. Vervolg lezing over Namibië door Bertus Spee. 

 
7. Sluiting. 

 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 
 

Data clubbijeenkomsten 2019 

  
25 oktober Plantenshow  

vreemde vormen 

27 september Kunstlicht door  
Diederik Quaars 

29 november Fotowedstrijd,  
foto’s eigen leden 

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.  
  

       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 23 augustus 2019. 
 
Dit is de eerste bijeenkomst na de zomerstop en goed bezocht, aanwezig zijn 
18 personen met kennisgeving afwezig zijn Ria Uitdewilligen en Ria de Graaf. 
Wim en Marian Vleugel laten weten lid van de afdeling te worden. 
De avond begint met bij binnenkomst een gratis consumptie en de eerste 
consumptie tijdens de pauze samen met een gebakje is ook gratis dit omdat 
Han Mesu trakteert vanwege het feit dat hij jarig is geweest. 
Kees de Bonte opent de avond om tien over acht en we gaan verder met de 
extra verloting hiervoor zijn er 13 planten beschikbaar geschonken door Han, 
Bertus Spee en ondergetekende en een tweetal boekjes geschonken door 
Kees, dus bijna voor iedereen een prijs. 
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd goedgekeurd en er 
zijn geen ingekomen stukken of ander nieuws. 
Tijdens de rondvraag laten sommige leden weten dat ze planten hebben die 
tijdens de hete zomerdagen schade hebben opgelopen door de felle zon en dus 
nu last hebben van verbrandingsvlekken.  
Koos de Meij heeft een Parodia (Notocactus) buiningi meegenomen en vraagt 
wat te doen met de nieuwe koppen die zich hebben gevormd, sommige zeggen 
afsnijden en stekken (enten is waarschijnlijk beter) vanwege het moeilijk 
wortelen, andere zeggen laten doen en de plant later gewoon iets dieper 
verpotten. Verder had Koos nog een stapelia-achtige meegenomen met 
vlekken, deze zijn mogelijk veroorzaakt door de zon of hoge temperatuur. 
Dan is het tijd voor Kees om ons iets te vertellen over Echeveria’s, dit doet hij 
aan de hand van meegebrachte planten en verder is er voor iedereen die wil 
ook nog een Echeveria diffractens om mee naar huis te nemen. 
Tijd voor de pauze en plantenverloting deze brengt vanavond 30 euro op. 
Toen stonden er een aantal vraagtekens op het programma en heeft Kees 
bedacht deze te vullen met foto’s genomen van Echeveria’s uit zijn verzameling, 
hierdoor wordt het nog duidelijker hoeveel verschillende vormen en kleuren er 
zijn in dit geslacht. 
Dan is het even na half elf en besluit Kees deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel,secretaris. 

 
 

 

Reisverslag Peru 2019 
Bertus Spee 
 
Woensdag 6 feb.  Nazca – ruta 26A, oost  v.v.   
 

Na een uitstekend ontbijt rijden we door de stad heen oostwaarts de ruta 26A op, 
deze weg loopt ook een rivierdal in en begint gelijk al te klimmen, na 10 km zien we 
de eerste cactussen op een steenachtige helling, we kijken hier een uurtje rond en 
noteren vervolgens Armatocereus procerus, Neoraimondia arequipensis, 
Loxanthocereus acanthurus, en enkele Arequipa hempelianus, we rijden verder 
omhoog en kijken bij km 14 opnieuw rond,                                                                 



hier vinden we enkele jonge Melocactus 
peruvianus, bij km 18 zitten we al op 
1000 meter en hier groeien talrijke 
enorm grote Melocactussen met 
cephalium en zaad-bessen, ook 
Loxanthocereus acanthurus groeit hier 
nog volop, daarna gaan we verder tot bij 
km 23 en lopen hier een zijdal in, nu 
vinden we Cumulopuntia tumida, 
Jatropha urens, Weberbauerocereus 
rauhii en opnieuw enorm veel 
Melocactussen, na een uurtje genieten 
rijden we verder omhoog en uiteindelijk 
komen we op een grote hoogvlakte, bij 
km 45 zien we vervolgens het 
restaurantje El Paraiso en gaan hier 
lunchen, we zitten inmiddels op 2485 
meter en boven de wolken, er groeit hier 
niks bijzonders meer dus keren we terug 
richting Nazca, nu maken we een stopje 
bij km 40, hier groeit Browningia 
candelaris, we zien volwassen planten 
en ook een aantal vrij jonge planten met 
enorm lange doorns, verder zien we 
enkele Oxalis soorten, Solanum 
chilense, een rood bloeiend bolgewas,  
Tillandsia purpurea en mooie kleine 
varentjes. Inmiddels komt er mist 
opzetten en dalen we verder af tot bij km 
31, hier kijken we nog wat rond op een 
vlak terrein waar tien- tallen wit 
bloeiende bolletjes groeien, en ook nog 
grote clusters van Loxanthocereus 
acanthurus, we vervolgen de rit en na 
nog enkele foto stopjes komen we weer 
in Nazca aan, we rijden door naar de 
westkant van de stad en gaan 
vervolgens nog 18 km richting Cahuachi 
de Puebla Viejo, de weg is echter erg 
slecht zodat we halverwege terugkeren, 
dit kost teveel tijd, en zo komen we net 
voor donker terug in ons hotel, dan 
zoeken we ons restaurantje op en 
genieten van een lekkere gebakken forel 
en een koud biertje. 
Vandaag 127 km. 

 

Armatocereus procerus 

 

Weberbauerocereus rauhii 



Donderdag 7 feb.  Nazca – Chala – El Desaire. 
 
Na een puik ontbijt rijden we om 9 uur door Nazca heen zuidwaarts en volgen de 
Panamericana verder richting kust, al snel komen we weer op een enorme kale 
zandvlakte, bij km 487 stoppen 
we omdat we op de zandduinen 
talrijke Tillandsia latifolia zien 
staan, we kijken hier wat rond 
maar verder groeit er niks, 
volgens de borden langs de 
weg is dit Reservada San 
Fernando en dus beschermd 
gebied, blijkbaar komt er 
genoeg vocht vanaf de oceaan 
zodat deze planten hier kunnen 
groeien, ook valt het op dat er 
overal veel plastic afval ligt, dit 
wordt door de zeewind door de 
hele woestijn geblazen, het is 
vandaag wat bewolkt en 28 graden. Als we verder rijden zien we links van de weg de 
grote Nazca breuklijn liggen, deze is nog steeds actief, als we dichter bij de kust 
komen spotten we langs de weg diverse succulente planten, we stoppen bij km 521 
en kijken op een lage heuvel rond, hier groeien talrijke Islaya islayensis op de 
zanderige ondergrond, om foto's te maken dienen we eerst het vele plastic dat 

 

Loxanthocereus acanthurus 

 

 

Islaya islayensis 



tussen de planten hangt te verwijderen, er groeien verder nog diverse succulente 
planten zoals Nolana rupicola en ook een aantal groepjes Haageocereus tenuis met 
een liggende groeiwijze. Na zo'n 80 km bereiken we dan de kust van de Pacific 
Oceaan en volgen deze over de eindeloze zandvlakte richting Tanaca, hier 
aangekomen is het lunchtijd en in een simpel visrestaurantje eten we heerlijke 
Corvina frita, vers uit zee 
gevangen, hierna volgen we 
kustweg verder richting Chala, dit 
is een vrij grote stad aan een 
baai aan de kust gelegen, net 
voorbij Atequipa stoppen we aan 
km 594 bij een vlak en 
spaarzaam begroeid terrein, hier 
spotten we Loxanthocereus 
decumbens, Islaya islayensis 
met enorme zaadbessen en 
Pygmaeocereus familiaris, kleine 
clustertjes, diep in de zanderige 
grond verzonken, ook hier weer 
diverse succulente planten, 
vervolgens rijden we over een 
mooie route vlak langs de ruige kust richting Atico, het landschap wordt nu 
rotsachtiger en we spotten ook weer Neoraimondia arequipensis op de heuvels, 10 
km voorbij Atico komen we dan eind van de middag in El Desaire aan, we kloppen 
aan bij Hotel Aticomar en krijgen een ruime 3 pers. kamer in het vrij nieuwe hotel, 
dan wandelen we het stadje in en drinken eerst een koud biertje, er zijn ook talrijke 
restaurantjes dus is een lekker gebakken visje hier ook wel te krijgen. 
Vandaag 266 km. 

 

Pygmaeocereus familiaris 

 

Neoraimondia arequipensis 

 



Vrijdag 8 feb.  El Desaire – Caraveli v.v. 

We zijn al weer vroeg op en lopen 
naar een van de restaurantjes om 
te gaan ontbijten, hier horen we 
dat de Panamericana bij 
Pescadores is afgesloten, door 
hevige regenval is de rivier 
overstroomd en heeft de 
hoofdweg overspoeld, zo moeten 
we ons plan om naar Arequipa te 
rijden wijzigen en hier nog een 
dag afwachten of we morgen wel 
verder kunnen, we dienen nu ook 
onze geplande route wat in te 
korten, we boeken voor een nacht 
extra in ons hotel en gaan 
vervolgens de omgeving van  
El Desaire verkennen, we rijden 
eerst 10 km zuid naar een dal bij 
de kust en kijken hier een paar 
uur rond, er groeien talrijke enorm 
grote Neoraimondia arequipensis, 
verder noteren we Nolana 
rupicola, een geel bloeiende 
Cistanthe  grandiflora, Islaya 
islayensis, Loxanthocereus 
acanthurus,  Arequipa hempeliana 
en opnieuw Pygmaeocereus 

 

Browningia candelaris 

 



familiaris, rond 10 uur rijden we terug naar El Desaire en gaan hier noord de ruta 104 
op, via het dal van de Rio Seco klimmen we al snel omhoog door een prachtig 
berggebied, na 60 km komen we boven op de Paso Caraveli, op 2380 meter, hier 
een enorm uitzicht over het uitgestrekte berggebied, op verschillende plaatsen 
hangen donkere wolken en zien we zware regenbuien vallen, dit regenwater stroomt 
allemaal naar de kust, richting Pescadores en daar moeten wij morgen ook langs, dit 
voorspelt niet veel goeds.Dan rijden we rond de middag terug naar de kust en maken 
nog een korte stop op 2250 meter, hier groeien enkele Browningia candelaris en 
Loxanthocereus acanthurus, verder is er niks te vinden. Terug in El Desaire gaan we 
lunchen en rijden daarna west richting Atico, bij km 774 stoppen we en maken hier 
een flinke wandeling door het rotsachtige kustgebied,we vinden opnieuw een aantal 
Islaya islayensis, sommige met enorme opvallende zaadbessen, verder groeit er 
echter niks, we rijden nog even door naar Atico en kijken bij de vissershaven, hier 
vlak bij is een strand met een restaurantje dus gaan we een lekker koud biertje 
drinken, eind van de middag gaan we terug naar El Desaire en zoeken ons hotel 
weer op, om 7 uur lopen we naar een restaurantje en eten voor de afwisseling een 
lekker gebakken visje, terug op onze kamer gaan we nog in de weer met een aantal 
gevonden zaadbessen, en zo hebben we deze dag toch nuttig besteed. 
Vandaag 167 km. 

 
 
 
Wordt vervolgd. 

 

Ruta 104 noord 





 


