
Hout Vrienden club    LIGNUM 
 
 

Datum:  april 2019 
 

Beschrijving          L 007  

   
Lignum   No: 007   : Peruaanse Zuilcactus   Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H.  

Friedrich & G.D.    Rowley, syn. Trichocereus peruvianus Britton & 
Rose (Cactaceae).  

 
Lokale namen   : Cactus de San Pedro, Huachuma, Wachuma, Aguacolla 
 
Familie    : Cactaceae 
 
Natuurlijk verspr. gebied : Peru 
 
Herkomst Monster  : Armenoi Apokoronou, Chania, Kreta 
 
Volumieke massa  : rond 400 kg/M3 gemeten aan het monster 
 
Datum    : September 2018 
 
Samensteller   : Willem Hurkmans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grijsrode verkleuringen in het hout 

 

      Peruaanse Zuilcactus Echinopsis pachanoi op Kreta 

 

Algemeen 

 Echinopsis is met circa 150 beschreven soorten een groot geslacht binnen de cacteoideae. Het 

geslacht is beperkt tot Zuid-Amerika. Het onderscheid tussen E. pachanoi en E. peruvianus is blijkbaar 

lastig: sommige botanici scheiden de soorten, anderen vatten ze als varieteiten van 1 soort op. 
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Groeigebied 

 In haar natuurlijk milieu groeit 

Echinopsis pachanoi op een hoogte 

van 1000-3000 m in de Peruaanse 

Andes in halfwoestijnmilieus waar het 

's nachts koud kan zijn.  

Bloeiende, d.w.z. volwassen 

exemplaren worden 3 tot 7 m hoog 

en kunnen sterk vertakt zijn. 

Bloemen van Echinopsis pachanoi. Dit betreft hetzelfde exemplaar 

waarvan de monsters zijn geoogst! 

 

Daar de plant 0,3 tot 1,2 % mescaline bevat is het een 

psychotrope plant: gebruik kan bewustzijns-veranderingen 

veroorzaken. Don't try this at home. Beschreven is dat E. 

pacanoi al 3000 jaar als medicijn wordt gebruikt, o.m. in de 

Chavin-cultuur. E. pachanoi zou ook werkzaam zijn tegen 

hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. 

 

Het hout is afkomstig van een circa 5 meter hoge cactus die 

in een tuin is gekweekt. De cactus heeft 5-8 lijsten met 

clusters van doorns op geregelde intervallen, die doorns zijn 

feitelijk gemodificeerde bladeren. De planten bloeien 's 

nachts met grote witte bloemen die tegen de ochtend reeds 

verwelken. Op Kreta wordt de soort met veel succes 

gekweekt. 

Cactussen slaan, met het oog op hun droge groeihabitat, 

veelal water op in hun weefsel, waardoor zij verrassend veel 

water bevatten. De vorming van hun stam komt traag op 

gang en alleen werkelijk oude cactussen hebben doorgaans wat wij als hout betitelen.  

 

Hout kenmerken 

 

Mits het lange tijd krijgt om te drogen werkt en splijt 

het weinig. Het drogen moet op dikke lat gebeuren 

omdat  het hout erg gevoelig is voor schimmels.  

Het hout heeft een doorsnede van tot circa 15 cm met 

dien verstande dat middenin de stam een breed 

cilindrisch merg ligt. Het hout vormt dus een holle 

dikwandige cilinder.  

 
Verse doorsnede , stralen duidelijk zichtbaar 

 

Schors 
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Bij het hier beschreven hout is de kleur grijzig tot roomkleurig, met paarsgrijze tot roodachtige 

tekening die echter tijdens het drogen deels verdwijnt.  

De stam heeft een duidelijk, gekamerd merg. Van het hout, dat een fraaie spiegeltekening kan 

vertonen op het kwartierse vlak.  

 

Vers gezaagd is het blank, waarna 

het geel kleurt in licht en lucht. Voor 

zijn lage, nogal variabele volumieke 

massa die met een brede marge 

rond de 0.45 schommelt is het hout 

verrassend sterk, wat als je de 

waterrijke, dus zware stam 

beschouwt, eigenlijk niet vreemd is. 

Het laat zich redelijk schaven en 

schuren, heeft weinig neiging tot 

werken maar wel iets tot krom 

trekken bij het drogen; eenmaal 

droog houdt het zich goed. 

 

     Gekamerd en verloren gegaan merg van Echinopsis pachanoi 

 

 
Gebruik 
Er is geen commercieel gebruik bekend, hoewel van sommige cactussen de zogeheten rain sticks, een 

speelgoed/ muziekinstrument worden gemaakt.  

 
Foto`s    : Willem Hurkmans 


