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INLEIDING
In een stedelijke omgeving kun je met planten de beperkte ruimte die je hebt, veel opener
laten voelen en er een vleugje ‘leven’ aanbrengen. Dankzij de toegenomen populariteit en
betere beschikbaarheid van kamerplanten wordt het ook steeds gemakkelijker om onze huizen met planten te vullen. De afgelopen jaren begonnen steeds meer mensen de voordelen
te zien van veel groen in huis. In trendy mode- en lifestylecampagnes wordt inmiddels weer
volop gebruikgemaakt van tropische palmen, varens en bladplanten. Er zijn bovendien talloze verkooppunten bij gekomen waar alle spullen en planten voor een moderne stadstuinier
te koop zijn, van bloemenzaken en stalletjes tot lifestylewinkels.
Er heeft in een paar jaar tijd een ware revolutie plaatsgevonden in onze houding tegenover kamerplanten. We geven nu in plaats van een bos bloemen een (door)levende plant: een
arrangement van vetplanten in kleine potjes, bijvoorbeeld, of een plant die we zelf gekweekt
hebben, zoals de gemakkelijk te vermeerderen graslelie. Waar deze plant ooit stof stond te
vangen in verloren hoekjes van huizen en kantoren, speelt hij nu een hoofdrol naast palmen
en rubberbomen. Allemaal brengen ze het buitenleven naar binnen.
Groene bladplanten zijn bij velen favoriet, zoals Calathea met zijn schilderachtige blad, de
imposante Indische rubberboom of het elegante fijn venushaar. Maar cactussen en vetplanten spannen de kroon als het gaat om populariteit. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het
weinige onderhoud dat ze vragen, maar ook met de grote variëteit aan bijzondere vormen
die er nu verkrijgbaar is. Hun doorgaans kleine formaat maakt ze bovendien bruikbaar op
plekken waar weinig ruimte is: zelfs op de kleinste vensterbank kun je er een mooi arrangement mee maken.
In een tijd waarin iedereen behoefte heeft aan groen, maar het in de stedelijke omgeving
nog altijd ontbreekt aan voldoende weelderige buitenruimtes, zijn kamerplanten de perfecte
oplossing. Het enthousiasme waarmee we onze huizen en appartementen vol zetten met
planten, laat zien dat de moderne urban gardener niet per se een tuin nodig heeft om zijn of
haar ‘groenbehoefte’ te vervullen.
Laat je niet afschrikken door de mythe van het al dan niet hebben van groene vingers:
iedereen kan kamerplanten houden! Laat je eerst en vooral inspireren door het enorme aanbod; deze gids loodst je via alle vetplanten, cactussen, bloeiende planten en bladplanten naar
een succesvol bestaan als stadstuinier in je eigen binnenparadijs. En als je verhuist, kun je je
planten gewoon meenemen!

WOESTIJNROOS
ADENIUM OBESUM

Adenium obesum
Woestijnroos
Afrika en het Arabisch Schiereiland
Deze altijdgroene vetplant – struikachtig in zijn oorspronkelijke
habitat – houdt van winterwarmte. De woestijnroos gedijt bij ons
daarom het best in een serre of op een tochtvrije vensterbank. De
plant vormt bolvormige, zich verdikkende wortels vanwaaruit een
kale, houtige stam verrijst, met bovenaan groepjes groene, leerachtige bladeren.
Veel zon en warmte het hele jaar door zijn de perfecte omstandigheden voor de woestijnroos. Daardoor zal de plant aangemoedigd worden om tijdens de zomermaanden te bloeien. Wat de
watergift betreft: zorg dat je regelmatig water geeft van voor- tot
najaar. Houd de potgrond tijdens de winterse rustperiode echter
vrijwel droog; geef dan slechts om de paar weken water.
Deze planten zijn op hun mooist tijdens de bloei. De buisvormige, enkelvoudige bloemen, in felroze en rood, vormen een
levendig contrast met de donkergroene bladeren.
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VETPLANTEN

ANACAMPSEROS TELEPHIASTRUM

Anacampseros telephiastrum
Zuid-Afrika
Deze laag groeiende vetplant met kleine roze bloemetjes en lange,
zich vertakkende stengels zal het prima doen in een goed afwaterende pot of hangmand waarin zijn stengels vrij kunnen hangen.
Deze Anacampseros bestaat uit talloze rozetten die samenklonteren en uiteindelijk een tapijt vormen. Verpot ze één keer per jaar
om de kruipende natuur van deze vetplant alle ruimte te geven.
De plant staat graag licht, liefst in gefilterd licht; in elk geval
niet urenlang in direct zonlicht, want hiervan kunnen de bladeren
lelijke (schroei)plekjes krijgen. Hij verlangt verder een lage luchtvochtigheid en een goed geventileerde, vorstvrije plek.
Geef de plant ’s zomers één keer per week matig water. ’s Winters kan de plant met nog minder water toe, en ook minder vaak.
Laat het hele jaar door de grond tussen twee gietbeurten door
goed opdrogen.
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VETPLANTEN

HAWORTHIA MARGARITIFERA

Haworthia margaritifera
Zuid-Afrika
Deze kleine vetplanten worden vaak vergeleken met aloë’s. Ze
hebben witte bobbeltjes op de achterkant van hun bladeren die
een beetje aan pareltjes doen denken. De doorgaans zeer kleine
en zeer traag groeiende Haworthia is perfect als je een plant
zoekt die met minimale verzorging toe kan. Meestal bloeit hij in
de zomer, een paar weken na de langste dag van het jaar. De bloemen zijn echter niet erg spannend; de planten worden vooral om
hun aantrekkelijke bladeren gekweekt. Deze bevallige vetplant
gedijt in indirect zonlicht en komt goed tot zijn recht in groepen
met andere vetplanten. Ze ontgroeien zelden hun potten en dus is
verpotten niet vaak nodig.
Je Haworthia overleeft het als hij maar één keer in de maand
water krijgt, maar hij zal het beter doen als je in het groeiseizoen
om de twee weken giet. Te veel gieten kan echter tot wortelrot leiden en dat is funest voor de plant. Laat de potgrond tussen twee
gietbeurten door opdrogen en geef vooral in de wintermaanden
zeer spaarzaam water.
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VETPLANTEN

Lepismium bolivianum
Bolivia, Zuid-Amerika
De vele, zich vertakkende stengels die uit de centrale stam voortspruiten, geeft L. bolivianum het voorkomen van een massa gevaarlijk scherpe tandjes, maar dit wordt gauw verzacht zodra de cactus
gaat bloeien. De platte stengels zijn dan bedekt met witte, roze en
soms naar oranje neigende bloemen. Deze cactus doe je een plezier met een hangpot, zodat hij zijn stengels vrij kan laten bungelen. Geef niet te veel water en zorg voor flink wat schaduw – laat
de cactus verder met rust. Geef in het voorjaar één keer per week
water; laat in de wintermaanden de potgrond eerst volledig drogen voordat je weer water geeft.
L. bolivianum is heel gemakkelijk te vermeerderen. Neem een
stek van een van de houtige stengels en laat de basis daarvan
indrogen; hij krijgt dan vanzelf worteltjes.

LEPISMIUM BOLIVIANUM
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CACTUSSEN

Anigozanthos manglesii
Kangoeroepoot
Australië
Deze fascinerende plant, een van de nationale symbolen van
Australië, wordt de laatste jaren steeds vaker aangeboden als
kamer- en kuipplant, maar echt standaard is hij bepaald nog niet.
Ondanks zijn tropische uiterlijk doet hij het vooral goed in vrij
koele, beschaduwde omstandigheden.
Deze plant houdt van een droge atmosfeer; benevelen is niet
nodig. De ongewone, wollige bloemen die boven de grasachtige bladeren uittorenen, vertonen klaarblijkelijk gelijkenis met
de afdruk van een kangoeroepoot, wat je terugziet in de Nederlandse naam van de plant. In zijn natuurlijke habitat oefent de felrode bloemkleur een grote aantrekkingskracht uit op vogels en
allerlei andere dieren.
Zet de plant in goed doorlatende grond op een lichte, goed
geventileerde plek en zorg voor voldoende ruimte, want de takjes
met bloemen kunnen groot worden: tot wel 1,5 m. Houd de grond
licht vochtig in het groeiseizoen en geef minder water in de winter.

KANGOEROEPOOT
ANIGOZANTHOS MANGLESII
72

BLOEIENDE PLANTEN

ORCHIDEE
CYPRIPEDIUM ACAULE

Cypripedium acaule
Orchidee
Noord-Amerika
De opvallende fuchsiakleurige bloem die op elegante wijze aan de lange,
dunne stengel bungelt, maakt deze orchidee tot een van de sierlijkste die je thuis kunt hebben. Met de juiste aandacht en verzorging kan
deze orchidee, die berucht is vanwege zijn eisenpakket, vele jaren blijven bloeien. Temperaturen en luchtvochtigheid moeten constant blijven
tijdens het leven van de orchidee; daarom zie je ze vaak in een terrarium
of onder een stolp. Je kunt deze planten thuis ook in speciale, geperforeerde (terracotta) orchideeënpotten of draadmanden zetten. De wortels vangen graag zonlicht; je kunt aan die behoefte tegemoetkomen
door de potten slechts tot de helft te vullen met een zure grondsoort of
kleikorrels (hydrokorrels).
In het wild groeien orchideeën vaak als epifyt op grotere bomen, op
plekken met gefilterd licht. Vaak zijn ze daar goed beschut tegen direct
zonlicht. Probeer dit thuis na te bootsen: zet de plant vlak bij een raam
waar een paar uur per dag direct ochtend- of avondzonlicht op valt. In
de wintermaanden kan het nodig zijn om een kunstmatige lichtbron te
gebruiken, zodat de plant genoeg licht ontvangt.
Geef orchideeën liever geen kraanwater, vanwege het risico van te
veel calciumcarbonaat: opgevangen regenwater is een betere keuze.
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BLOEIENDE PLANTEN

Strelitzia reginae
Paradijsvogelbloem
Zuid-Afrika
De sierlijke bloemen van de paradijsvogelbloem maken deze plant
zeer populair, zowel in zijn natuurlijke omgeving in Zuid-Afrika als
thuis. Het is een mooie structuurplant die wel tot 2 m hoog kan
worden, met opvallende bladeren die wel wat doen denken aan
een bananenboom. De bloemen zijn feloranje met blauw en zeer
opvallend. In warme gebieden waar de plant buiten kan blijven
staan, oefenen ze een grote aantrekkingskracht uit op honingzuigers en wevervogels, die graag op de steel gaan zitten om de nectar uit de bloemen te halen.
Een paradijsvogelbloem is best lastig in huis te houden. Je kans
op succes is het grootst als je constant een temperatuur van 12 °C
aanhoudt, met zoveel mogelijk licht. Als je een nieuwe plant hebt
of opkweekt, moet je wel geduld hebben, want het kan wel zes jaar
duren voor de exotische bloemen verschijnen. Maar ze zijn het
wachten meer dan waard: zodra ze verschijnen, zul je betoverd
raken door deze prachtige, unieke plant.

PARADIJSVOGELBLOEM
STRELITZIA REGINAE
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BLOEIENDE PLANTEN

OLIFANTSOOR
ALOCASIA ZEBRINA

Alocasia zebrina
Olifantsoor
Filipijnen
Deze bonte soort olifantsoor is een vrij lastige klant voor in huis.
Hij is echter erg aantrekkelijk met zijn karakteristieke, pijlvormige
bladeren, die omhoogwijzen vanaf recht opgaande, zeer decoratief gestreepte stengels.
Alle alocasia’s zijn tropische planten die houden van een vochtige, warme omgeving zoals in een jungle. Ze zullen overleven in
een warme woonkamer, maar ze doen het veel beter in een vochtige badkamer of een kas.
Houd de grond te allen tijde vochtig en benevel de plant regelmatig. In de warme zomermaanden heeft de plant zeker één keer
in de week water nodig. Maar als de temperatuur in de winter
daalt, kun je beter veel minder gaan geven.
A. zebrina is een echte zonaanbidder, dus zorg dat hij altijd vol in
de zon staat. Dat geldt vooral voor de wintermaanden, als de bladeren echt zoveel mogelijk licht nodig hebben.

104 BLADPLANTEN

KENTIAPALM
HOWEA FORSTERIANA

Howea forsteriana
Kentiapalm
Lord Howe Island, Australië
Deze trage groeier is zeer goed bestand tegen schaduw, droge
lucht en verwaarlozing in het algemeen. Deze palm is mede daarom
een populaire kamerplant. De varenachtige bladeren behoren tot
de breedste onder de populaire palmen en elk nieuw blad kan wel
30 cm lang worden. De bladeren kunnen beschadigd raken door
sterk, direct zonlicht; zet hem daarom liever op een lichte plek buiten bereik van direct zonlicht.
Deze palm vormt één centrale stengel maar doordat er meerdere palmpjes bij elkaar in een pot worden gezet, ontstaat het
aantrekkelijke bossige effect. De Kentiapalm heeft wel wat ruimte
nodig. Hij wordt zomaar 2 m hoog en heeft een vrij recht opgaande
groeiwijze.
De bladeren van deze palm kunnen geel worden onder erg
droge omstandigheden. Regelmatig nevelen zal ze in blakende
gezondheid houden. De Kentiapalm houdt niet van verstoring van
zijn wortels, dus verpot hem alleen als dat absoluut noodzakelijk
is.

122 BLADPLANTEN

PHILODENDRON XANADU

Philodendron xanadu
Zuid-Amerika
Dit is een groot geslacht van voornamelijk klimmende planten
met opvallende felgroene, leerachtige bladeren die vaak hartvormig zijn. Minder gangbaar zijn de niet-klimmende boom-philodendrons zoals P. bipinnatifidum, een grote, spreidende plant met
indrukwekkende, diep ingesneden bladeren.
Van de klimmende soorten is P. scandens waarschijnlijk de populairste en gemakkelijkste. Deze is snelgroeiend en kan in huis een
hoogte van 2-2,4 m bereiken als hij gesteund wordt door een mosstok waar de luchtwortels omheen geleid kunnen worden.
Zet je Philodendron in helder, gefilterd licht, want direct zonlicht
kan het bladoppervlak beschadigen. Hoewel ze toe kunnen met
zeer weinig licht, zie je dan wel de bladvorm en -kleur snel minder worden.
Geef in de zomermaanden regelmatig water. Maak de potgrond
door en door vochtig maar laat het bovenste derde deel opdrogen
voordat je weer water geeft. Geef tijdens de winterse rustperiode
net genoeg water om te voorkomen dat de hele pot volledig uitdroogt.

136 BLADPLANTEN

