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Succulenta 100 jaar!
Volgend jaar bestaat de vereniging Succulenta 100 jaar. Dat vieren we met het jubileumweekend op
zaterdag 15 juni en zondag 16 juni in Botanische Tuinen ‘De Uithof’ in Utrecht.

Fotowedstrijd in het kader van de viering van het 100-jarig bestaan
Voor de viering van het 100-jarig bestaan van Succulenta organiseren we een fotowedstrijd. Er zijn
drie categorieën:
A: cactussen
B: vetplanten
C: natuuropnames van zowel cactussen als vetplanten.
De jury wordt gevormd door leden van een fotoclub. Je kan tot 1 mei 2019 foto’s inzenden naar
Henk Viscaal: hwviscaal@gmail.com.
De foto’s moeten minimaal 3 Mb groot zijn. Iedere deelnemer mag drie opnames insturen. Gebruik
hiervoor WeTransfer. De foto’s worden gebruikt op de fototentoonstelling tijdens de viering van het
100-jarig bestaan op 15 en 16 juni 2019.

Succulentenverzameling in de Botanische tuin van de Universiteit Wenen
Naast Schloss Belvedere in Wenen ligt
onopvallend de Botanische Tuin van Wenen. In
alle hectiek van de stad is de tuin een oase van
rust. Ik was hier in september 2018 op een
zonovergoten, warme zondag in september, na
op eerdere dagen allerlei musea te hebben
bezocht. Je kan heerlijk wandelen door de tuin,
dat eigenlijk een park is. De toegang tot de tuin
is gratis.
De Botanische Tuin van Wenen is in 1754
aangelegd op initiatief van keizerin Maria
Theresia. De tuin werd aangelegd onder leiding
van haar Nederlandse lijfarts Gerard van
Swieten. De keizerin wilde de tuin in eerste
instantie gebruiken voor de kweek van allerlei
kruiden die nodig waren voor de fabricage van
in die tijd gangbare medicijnen.

Schloss Belvedere

In de loop van de tijd is de collectie van de
botanische uitgebreid met andere planten,
waaronder succulenten. Als je in september de
tuin bezoekt, dan vindt je de collectie buiten in
de volle grond geplant. De planten staan
gegroepeerd naar herkomstgebied en zijn zeer
divers. De planten zien er goed verzorgd uit, helaas ontbreken bij sommige planten naambordjes.
Naast de aanplanting in de volle grond vind je er ook enkele kleine kassen met verzameling, zoals
orchideeën, vleesetende planten, cactussen en Zuid-Afrikaanse succulenten.

De zaadlijst 2018 – 2019 van Succulenta
Begin december is de nieuwe zaadlijst weer beschikbaar. Voor velen ieder jaar weer een moment
om naar uit te kijken.
Evenals vorig jaar zal de zaadlijst niet meegezonden worden met het tijdschrift. De zaadlijst zal
beschikbaar komen via onze website www.succulenta.nl Er zal een link geplaatst worden op de
homepage. Dus houd de website in de gaten!
Leden die toch prijs stellen op een geprinte versie, kunnen een e-mail sturen naar de beheerder:
zaden@succulenta.nl
Ook dit jaar is het weer gelukt om circa 1000 soorten cactussen en andere succulenten op de lijst
bijeen te brengen. Daaronder zijn soorten die nog niet eerder aangeboden werden. U treft ook
zaden aan van een nieuw ontdekte soort uit Brazilië.
Wat er achter de schermen van het Clichéfonds
(de instelling van Succulenta die de zaadlijst
uitbrengt) allemaal nodig is om de zaadlijst tot
stand te brengen, is voor niet ingewijden niet te
bevatten. Bij de processtappen die doorlopen
zijn kunt u denken aan bestuiven, zaadbessen
winnen, schoonmaken, tellen, registreren,
opbergen, terugtellen naar kleine porties,
wederom opbergen, bestellingen verwerken,
nota’s maken, registreren, verpakken, verzenden
en verwerken betalingen. Verder nog wat kleine
stappen zoals het maken van de zaadlijst
Jonge zaailingen van Ferocactus glaucescens
en nagaan of het opkomstpercentage niet te
laag is. Met hulp van vrijwilligers lukt dit allemaal. Wilt u ook helpen, meld u dan aan bij de
beheerder via zaden@succulenta.nl
U kunt volgend jaar ook helpen door zelf gewonnen of verzamelde zaden beschikbaar te stellen.
Dan werkt u mee aan een reeds tientallen jaren bestaande traditie. Ook dit jaar zijn er weer zaden

ontvangen die afkomstig zijn van planten die door medeliefhebbers gezaaid zijn in de jaren 70 van
de vorige eeuw.
Ondanks de vele prijsstijgingen van de laatste jaren, is het heel lang gelukt om de prijzen van de
aangeboden zaden voor leden laag te houden. Voor dit jaar ontkomen we niet aan een prijsverhoging. Leden van Succulenta krijgen korting zodat voor hen de prijsstijging zeer gering zal zijn.
Dan nog iets over het verband tussen de
ouderdom van zaden en het
opkomstpercentage. De afgelopen zomer is
een proef genomen met het zaaien van niet
verkochte zaden van de cactusmix uit de
zaadlijsten van 2007 tot en met 2011. Het
resultaat; een opkomstpercentages van
30 – 40% en nog ontkiemen er zaden. Welke
soorten het erg goed deden en welke niet is
nog even afwachten omdat de ontkiemde
plantjes nog erg klein zijn. Bij de bestelling van
de zaden kunt u aangeven of u ook zo’n portie
oude zaden wilt ontvangen om zelf eens te
Lithops zaailingen in een 5,5 cm potje
testen of oude zaden, mits goed bewaard (vooral een lage luchtvochtigheid is belangrijk) lang
kiemkrachtig blijven.
We wensen u succes met het uitzoeken van zaden uit de zaadlijst en natuurlijk heel veel zaaiplezier!

Agenda 2018
18-5-2019

Open dag Zeeculenta (Succulenta afdeling Zeeland)
Kees de Bonte, Lepelstraat 13, 4354 KH Vrouwenpolder
Han Mesu, Nachtegaalstraat 12, 4335 CG Middelburg
Piet en Ineke van de Vrede, Braamstraat 34, 4388 CP Oost-Souburg
Bertus Spee, Diepeneestraat 4, 4454 BJ Borssele
Herman Weezepoel, Vlaamseweg 5, 4458 ND ’s-Heer-Arendskerke
Koos de Meij, Mauritsstraat 13, 4421 CJ Kapelle
Leen Stolk, Binnenweg 12, 3248 AG Melissant
01-6-2019
Open dag Ubink, Mijnsherenweg 20, 1433 AS Kudelstaart
8/9-06-2019 Opendeurdagen bij:
Kris Deblauwe, Clayssensstraat 3 8800 Roeselare, België
Rik Bruneel Aardbeienstraat (einde straat) 8800 Roeselare, België
Nicolas Samyn, Waterstraat 11 8560 Wevelgem, België
Luc Vandecaveye, Bollstraat 121 8820 Torhout, België
Monique Devisch, G. Gezellestraat 15 8840 Oostnieuwekerke, België
Patrick Vanhaerens, Tuinwijk 22 8610 Kortemark, België
Patrick Vanthourhout, Lammekensknokstraat 31A 8770 Ingelmunster, België
15/16-6-2019 Viering 100 jaar SUCCULENTA in de Botanische Tuinen De Uithof Utrecht.
Tentoonstelling-Beurs-Demonstraties-Fototentoonstelling-Lezingen-Kinderactiviteiten
23-6-2019
Cactusmarkt, afdeling Nijmegen, in het Kolpinghuis in Nijmegen.
30-6-2019
Cactus- en exotische plantenbeurs in tuincentrum Velden te Velden
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