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HOOFDSTUK 1

Het is echt
niet moeilijk
Al vroeg in mijn leven leerde ik hoe ik voor planten moest zorgen, vooral
dankzij mijn oma. Zij gaf mij als kind allerlei stekjes. Zo oefende ik met
het opkweken van verschillende soorten planten. Sommige sloegen aan,
andere niet, maar of ze het nu overleefden of niet, ik leerde te observeren
en begrijpen wat planten nodig hebben. Juist doordat sommige er soms
gewoon mee ophielden.
Mijn boodschap is: geef niet meteen op als er eens een plant doodgaat. Zelfs
de meest getalenteerde plantenmensen overkomt dit wel eens. Ik heb er zelf
ook een aantal om zeep geholpen, overigens meestal juist door te véél zorg.
Ik overdrijf bijvoorbeeld nogal eens met de gieter (ik heb eens flink op mijn
donder gekregen van een kweker in Los Angeles omdat ik mijn vioolbladplanten had laten verdrinken). Probeer er wel van te leren: bijvoorbeeld dat
je ze niet meer mag vergeten of, in mijn geval, dat je ze juist wel af en toe
eens moet vergeten.
‘Tuinieren’ met kamerplanten draait volledig om experimenteren. Met
vallen en opstaan ontdek je welke planten het binnenshuis goed doen.
Als je een microklimaat kunt nabootsen, kun je allerlei plantensoorten
in huis kweken.

Thuis in planten

HOOFDSTUK 2 Een handleiding voor kamerplanten

Tropische
kamerplanten
De meeste tropische kamerplanten komen oorspronkelijk uit
regenwouden, waar ze onder grote bomen groeien. In hun
natuurlijke omgeving verlangen ze naar warme temperaturen,
hoge luchtvochtigheid en gefilterd licht. Gelukkig kun je deze
condities thuis gemakkelijk nabootsen.
Je hebt volop keuze aan kleuren, patronen, texturen en
vormen in de tropische plantenfamilie – sommige bladvormen
verbazen me nog steeds als ik ernaar kijk. Tropische planten
zijn er bovendien in allerlei formaten, voor kleinere en grotere
ruimten. Je kunt bijvoorbeeld een collectie van kleinere
planten opbouwen in een appartement of, als je de ruimte
hebt, juist één grote indrukwekkende blikvanger opkweken.
Ik heb altijd een zwakke plek gehad voor bonte (tweekleurige
en getekende) bladeren en zeldzame en bijzondere planten.
In de juiste omstandigheden hebben tropische planten een
groot aanpassingsvermogen. Ze veranderen moeiteloos hun
groeigewoonten in nieuwe licht- en temperatuursomstandigheden en zijn oneindig fascinerend als hun bladeren zich
vormen en opengaan.
Niet alleen hebben tropische planten prachtig blad, ze helpen
ook allerlei giftige stoffen uit de lucht te halen. Planten als
epipremnum, Indische rubberboom en lepelplant helpen
formaldehyde, kooldioxide en benzeen uit de lucht te halen.
In ruil daarvoor leveren ze verse zuurstof, wat ze ideaal maakt
voor slaapkamers en andere leefruimtes.

TROPISCHE PLANTEN PASSEN ZICH
BINNENSHUIS GEMAKKELIJK AAN. ZE
KUNNEN OVERAL IN HUIS STAAN EN JE
KUNT ZE OOK IN LAGEN RANGSCHIKKEN OM
JE EIGEN URBAN JUNGLE TE CREËREN.
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ANDERE NAMEN

Scindapsus, goudrank
VARIËTEITEN

‘Marble Queen’, ‘Frosty’, ‘Neon’, ‘Jade’
LICHT

Geeft de voorkeur aan een lichte plek, maar kan
zich aanpassen aan weinig licht.
WATER

Houd de plant vochtig in de warmere maanden
maar niet doorweekt. Geef minder water in
de koelere maanden en laat de grond langer
drogen tussen twee gietbeurten door.

GRAAD

Epipremnum is een zeer algemeen verkrijgbare
kamerplant die perfect is voor een beginner. Hij kan
een hele reeks omstandigheden aan en is vergevingsgezind als hij een beetje vergeten wordt. Zijn
glanzende, hartvormige bladeren worden bont, met
gele of witte marmering, en zijn lange, rankende
groei maakt hem ideaal voor het stylen van wandplanken of bijzettafels. Hij laat zich ook leiden tegen
een paal, stok of trellis.
Epipremnum past bij een hele reeks ruimtes en kan
teruggeknipt worden om zijn formaat in de hand te
houden en een dichtere groei te bevorderen.

Dieffenbachia
Dieffenbachia
LICHT

Geeft de voorkeur aan een lichte plek
(maar niet in de volle zon).
WATER

Geef weinig water en houd de grond aan de
droge kant. Geef water als de bovenkant van de
grond er droog uitziet.

MO

MO

Easy

EI

L I J KHE I
DS

Epipremnum aureum

L I J KHE I
DS

Epipremnum

EI

Easy
GRAAD

Dieffenbachia’s zijn perfecte vloerplanten in je
woon- of werkkamer. Ze zijn er in een hele reeks
van patronen en kleuren tussen de verschillende
cultivars. Ze hebben grote, matte, brede bladeren
met dikke stengels. Het zijn populaire kamerplanten
omdat ze zo gemakkelijk zijn, maar ze zijn wel giftig
voor huisdieren en kinderen!

VOEDINGSSTOFFEN

Bemest eens in het halfjaar met een langzaam
werkende meststof (kijk voor de dosering op de
verpakking). Geef in de warmere maanden om
de drie maanden vloeibare voeding.
IDEALE TEMPERATUUR

VOEDINGSSTOFFEN

Bemest elk halfjaar met een langzaam
werkende meststof (kijk voor de dosering op 		
de verpakking). Geef in de warmere maanden
om de twee weken vloeibare voeding.

Warm

IDEALE TEMPERATUUR

Koel tot warm
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EI

L I J KHE I
DS

MO

Thuis in planten

Medium

Pannenkoekenplant

GRAAD

Pilea peperomioides
A NDERE NAAM

Pannenkoekplant, missionairplant
L ICHT

Geeft de voorkeur aan een lichte plek
(maar niet in de volle zon).
W ATER

Houd de plant vochtig in de warmere maanden.
Geef minder water in de koelere maanden en
laat de plant dan langer drogen tussen twee
gietbeurten door.

De pannenkoekenplant is overal ter wereld een
zeer populaire soort geworden dankzij zijn bijna
geheel ronde bladeren die elegant op het uiteinde
van lange bladstelen staan. Pannenkoekenplanten
floreren vooral in helder maar indirect licht en ze
worden circa 50 cm hoog en breed. Deze kleine
tot middelgrote planten zijn perfect voor op de eetof bijzettafel zodat je hun schoonheid goed kunt
bewonderen.

V OEDINGSSTOFFEN

Bemest eens in het halfjaar met een langzaam
werkende meststof (kijk voor de dosering op
de verpakking). Geef in de warmere maanden
maandelijks vloeibare voeding.
I DEALE TEMPERATUU R

Warm
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HOOFDSTUK 4 Beginnen met vermeerderen

Vermeerderingsmethoden

Zaad en bollen
PLANTENSOORTEN
Oxalis, Alocasia

DIT HEB JE NODIG:
Zaaipotjes of -bak gevuld met zaai- en stekgrond 		
(zie pag. 46)
Zaden of bollen
Doorzichtige plastic zak of glazen cloche

STAPPEN
1. Plant zaadjes of bolletjes in de grond. Hoe diep
dat moet, hangt af van de plantensoort. Kijk op de
verpakking om te zien welke diepte gewenst is.
2. Maak de grond goed vochtig zodat deze doordrenkt
raakt, maar zorg wel dat het water afgevoerd kan
worden en de pot niet in water blijft staan.
3. Sluit de pot of bak af met een doorzichtige plastic
zak of glazen cloche.
4. Zet de pot of bak op een lichte vensterbank waar
gefilterd of indirect licht op valt tot de zaden of
bolletjes kiemen.
5. Check om de twee dagen of de grond nog vochtig
is, maar geef niet te veel water – de grond moet
vochtig blijven zonder dat de pot in water blijft
staan.
6. Zodra de zaden en bollen goed aangeslagen
kiemplantjes zijn geworden, kun je ze overpotten
in een eigen pot.
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Stengelstekken
PLANTENSOORTEN
Philodendron, Monstera, Ficus, Hoya

DIT HEB JE NODIG:
Snoeischaar
Stekpoeder (naar keuze)
Kweekpotjes of -bak gevuld met zaai- en stekgrond
(zie pag. 46) of potjes of bakjes met schoon
water

STAPPEN
1. Knip met een snoeischaar een stengel van de plant
die je wilt stekken – zorg dat het een rechte snede
is vlak onder een groeipunt of bladknop. De stek
moet minstens drie groeipunten hebben.
2. Gebruik de snoeischaar weer. Haal twee of drie
blaadjes van de onderkant van de stek.
3. Doop de voet van de stek in stekpoeder en steek
hem in de grond. Maak de grond flink vochtig
zodat deze doordrenkt raakt, maar zorg wel dat het
water afgevoerd kan worden.
4. Je kunt de stek ook rechtstreeks met zijn voet
in een bakje met water zetten en wachten tot hij
worteltjes heeft. Ververs het water om de twee
weken. De stek is klaar om in grond gezet te
worden als hij een wortelstelsel heeft van 5 cm.
Hoe langer je de stek laat wortelen, hoe kleiner de
kans dat hij in shock raakt als je hem oppot.
5. Zet de stengelstek op een lichte vensterbank waar
het licht gefilterd op valt.
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HEB JE TIPS VOOR NIEUWE TUINIERS?

PLANTENMENSEN

Leer je huis en het binnenhuismilieu kennen.
Wij hebben een lichte ruimte zonder veel direct
licht (althans in de zomer), dus zijn onze planten
behoorlijk tevreden. We raden altijd aan om research
te doen naar wat een bepaalde plant nodig heeft
voordat je erin gaat investeren. Een andere goede tip
is om niet meteen op te geven bij de eerste mislukking: soms werkt het niet met een plant, maar zoek
dan verder naar de juiste plant voor je ruimte. Dat
brengt zoveel geluk!

India & Magnus
Haarkon
LOCATIE: SHEFFIELD, GROOT-BRITTANNIË
BEROEP: FOTOGRAFEN
@HAARKON_ HTTPS://WWW.HAARKON.CO.UK
Het leven van India en Magnus staat volledig in het teken van groen. Ze reizen de hele wereld
af en leggen hun avonturen vast door middel van foto’s, die ze delen op social media. Hun passie
voor alles wat groen is, is ook in hun huis te zien, dat een grote collectie planten herbergt.

WAAR LETTEN JULLIE OP BIJ HET ZOEKEN?
HOEVEEL PLANTEN HEBBEN JULLIE?
Meer dan honderd.
HOE ZIET JULLIE DAGELIJKSE ROUTINE ERUIT EN
HOE PASSEN PLANTEN DAARIN?
Als fotografen hebben we niet echt een routine – elke
dag is weer anders. We brengen best veel tijd buiten
de deur door, maar vinden het altijd heerlijk om
terug naar huis te gaan. Het is voor ons heel belangrijk dat we een thuis hebben waar we graag zijn.
Planten spelen daar een grote rol in: ze brengen veel
leven en variatie in onze woonruimte. Eerlijk gezegd
kost de dagelijkse verzorging ons niet veel tijd – de
planten lijken het zelfs beter te doen als we niet
zoveel aandacht aan ze besteden!
WAT TREKT JULLIE AAN IN KAMERPLANTEN?
Wij zijn dol op mooi, groen gebladerte; dat blad vormt
echt een brug naar de natuur en we vinden het heerlijk dat we een goed thuis kunnen bieden aan planten
die normaal ergens anders op de wereld leven. We
vermijden meestal planten met kleurrijke bloemen
en neigen naar variatie in de bladeren. Het geeft
ongelofelijk veel voldoening om ze te zien groeien en
veranderen, en ze verrassen ons constant met een
nieuw blad of een onverwacht uitrollende klimrank.
WAT INSPIREERDE JULLIE PASSIE?

FOTO’S: INDIA & MAGNUS

We kwamen er toevallig in terecht, eigenlijk. We zijn
graag buiten en begonnen met de Haarkon Greenhouse Tour om aan die behoefte te voldoen. Het is
heerlijk om de hele wereld rond te kunnen reizen in
één gebouw en je te bewegen door verschillende door
de mens geschapen klimaten. Na het bezoeken van
vele kwekerijen en tuinen kwamen we onvermijdelijk
met planten thuis en moesten we wel leren om voor
ze te zorgen. We vielen eerst voor hun schoonheid en
buitenkant, maar om ze te behouden en ze mooi te
houden, moesten we leren hoe we ze gezond kunnen
houden.

Uiteraard moeten wij hem eerst en vooral mooi
vinden. Ons huis is een plek waar we de controle
hebben over de esthetiek en het ontwerp en we zien
de plant de hele tijd, dus moeten we hem echt leuk
vinden. En nu we zoveel planten hebben is het van
belang dat een nieuwkomer ook echt nieuw is en niet
gewoon vergelijkbaar met wat we al hebben – onze
ruimte begint namelijk wel echt vol te raken.
VOOR WELKE PLANTEN HEB JE ECHT EEN ZWAK?
We hebben een paar planten waar we graag een
extra oogje op houden: een Pilea die we dagelijks
checken om te zien of ze al baby’s krijgt, en een bonte
Monstera die we als stekje van vrienden kregen, en
we hebben ook een Schefflera die continu het plafond
probeert te raken.
RUILEN JULLIE WELEENS PLANTEN?
Zeker weten. We hebben vrij veel exemplaren die ooit
begonnen zijn als stekjes van vrienden en we zijn
altijd aan het vermeerderen om iets terug te kunnen
geven – dat is een geweldige manier om nieuwe
planten te vergaren zonder ze te hoeven kopen. Je
hebt alleen wel wat geduld nodig!

