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Met kamerplanten tover je jouw 

inrichting eenvoudig om tot een 

plantenparadijs. Stijlvol… en 

goed voor je fysieke en mentale 

gezondheid! Andersom verdienen 

jouw planten ook alle aandacht die  

ze nodig hebben. 

In dit praktische boek staat alles wat je 

moet weten over de verzorging van je 

favoriete kamerplanten. Hoeveel water 

en welke voeding hebben ze nodig? 

Met deskundige informatie over ideale 

leefomstandigheden en het herkennen en 

behandelen van plantenziekten houd je 

jouw kamerplanten gelukkig en gezond.

Een boek boordevol advies 
omlijst met prachtige foto’s 
van Nederlandse fotografe 
Janneke Luursema. NUR 422

Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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Inleiding

Kamerplanten en indoor tuinieren zijn de afgelopen 
jaren weer populair geworden. Kamerplanten zijn 
niet alleen betaalbaar, maar ook dé manier om direct 
een levendig en uitnodigend interieur te creëren. Je 
kunt klein beginnen en je plantencollectie steeds iets 
uitbreiden en kamerplanten zijn makkelijk mee te 
nemen als je verhuist. 

Je moet echter wel opletten wat je plant nodig 
heeft, vooral als je er in een opwelling een hebt gekocht 
omdat hij er zo mooi of artistiek uitzag. Hoewel 
sommige planten niet zo moeilijk zijn om te verzorgen, 
zijn er ook zeer spectaculaire planten die net wat extra 
liefde en aandacht nodig hebben.

Op de volgende pagina’s zie je veel populaire 
kamerplanten. Je leest er wat je nodig hebt om 
je planten goed te laten groeien, inclusief advies 
over plagen en ziekten, afbeeldingen die je 
helpen om problemen vast te stellen en duidelijke 
verzorgingsinstructies. Je kunt elke plant vinden onder 
de meest voorkomende naam. Minder gebruikte namen 
zie je eronder staan. Latijnse namen vind je in het kader 
links van de algemene naam.  

De makkelijkste manier om voor planten te zorgen 
is door te kijken en te luisteren naar wat ze je vertellen 
en verder zijn de regels eenvoudig – na verloop van tijd 
leer je op je intuïtie en gezonde verstand te vertrouwen. 
Weet je iets toch nog niet helemaal zeker, volg dan het 
advies in dit boek op. Ontdek het plezier van planten 
die je huis vullen met schoonheid en leven!
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SOORTEN 

K A MERPL ANTEN
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Kokerbromelia

Deze plant, die uit tropisch 
Zuid-Amerika komt, is niet 

alleen een van de meest exotische 
bloeiende kamerplanten, maar hij 
is ook heel sterk. Het ruwe blad 
varieert in kleur van lichtgrijs tot 
donkerrood en heeft behoorlijk 
gemene stekels. De gebogen en 
elkaar overlappende bladeren 
vormen een natuurlijke waterdichte 
koker, vandaar de naam 
kokerbromelia. In de natuurlijke 
leefomgeving van de plant, het 
oerwoud, valt er regenwater en 
zware dauw in de kokers, evenals 
insecten, takjes et cetera. Hier kan 
de plant tijdens droge perioden 
maandenlang voedingsstoffen en 
water uit halen. 

Het meest spectaculaire 
moment in het leven van deze 
plant breekt aan als na een 
aantal jaar de fascinerende 
schutbladen tevoorschijn komen. 
Deze schutbladen verschillen qua 
vorm en er komen diepblauwe 
bloempjes in. De kokerbromelia is 
epifytisch, wat betekent dat hij in 
de vrije natuur op bomen groeit, 
bijvoorbeeld tussen takken of op 
een rottende, omgevallen boom.

Hoewel de professionele 
kweker bromelia’s in optimale 
omstandigheden uit zaad 
kan vermeerderen, is dit voor 
amateurkwekers niet aan te raden. 
Je kunt beter uitlopers aan de voet 
van volgroeide planten weghalen en 

die per stuk in een pot planten, in 
een los mengsel van turf en perliet.

Het kan wel vijf jaar duren 
voordat een kokerbromelia 
bloeit. Daarom zijn ze behoorlijk 
prijzig. Kies een plant waarbij de 
schutbladen boven de bladkoker 
uitkomen en geen plant die al 
bloeit. 

Variëteiten

A. rhodocyanea Deze 

variëteit, ook bekend 

als A. fasciata, is de 

meest gangbare. 

De plant heeft 

grijsgroen blad en 

vuistgrote, helderroze 

schutbladen met 

diepblauwe bloempjes. 

De schutbladen 

behouden hun kleur 

zes maanden lang. Als 

de plant is uitgebloeid, 

sterft de rozet waaruit 

de schutbladen 

groeiden af en vormen 

er zich nieuwe plantjes 

aan de voet van de 

hoofdstengel. 

A. fulgens discolor  

Een veel kleinere plant 

dan A. rhodocyanea, 

waarvan de rozet 

opener is. Het blad 

is groen aan de 

bovenkant en rood 

aan de onderkant. 

De paarse bloemen 

zitten verspreid aan de 

stengel.

AECH MEA
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Veelvoorkomende problemen

Omdat deze ruige en sterke plant best wat 
kan hebben en makkelijk te verzorgen is, zul 
je merken dat plagen bij deze plant niet veel 
voorkomen.

WOLLUIS  Kan voorkomen bij oudere 
schutbladen. Haal de luizen voorzichtig weg 
met een kleine, in brandspiritus gedoopte 
tandenborstel.

REC HT S Het gebogen blad moet stevig en grijsgroen 
zijn en de schutbladen helderroze zonder bruine 
plekken. Een volgroeid blad is zo’n 30 cm lang. De 
bekervormige kern van waaruit de bloemstengel 
groeit, mag je nooit uit laten drogen. 

Ideale omstandigheden
LIC HT EN PL AAT S  Bromelia’s houden meestal 
niet van een donkere plaats. Op een plek met 
voldoende, sterk licht en halfschaduw krijg 
je een heldere en mooie bladkleur. De plant is 
sterk, maar zet hem niet op de tocht of bij de 
verwarming.

TEMPERATUURBEREIK  De plant is qua 
temperatuur niet heel kieskeurig. Hij houdt van 
een matige tot warme temperatuur (15-21 °C). 
Iets warmer of kouder is geen probleem, maar 
zet de plant niet op een plek die veel warmer of 
kouder is.

WATER  Laat ongeveer 2,5 cm water in de 
middelste rozet staan en vervang dit elke drie 
weken. Houd de grond net vochtig. De plant 
stelt geen speciale eisen op het gebied van 
luchtvochtigheid, maar door hem water te geven 
wordt de omgeving niet te droog.

VOEDING  Het is niet per se nodig om deze plant 
voeding te geven, maar als je af en toe bij het 
water geven ook wat vloeibare voeding in de 
koker giet, zal dat de kokerbromelia geen kwaad 
doen. Is er iets mis, geef dan geen extra voeding, 
maar controleer de temperatuur en of er sprake 
is van plagen.

SEIZOENSGEBONDEN VERZORGING  Ondanks zijn 
exotische, tropische uiterlijk is de kokerbromelia 
vrij eenvoudig te verzorgen. Je moet hem alleen 
regelmatig water geven, maar niet te veel. Bij het 
groeien van de plant kun je de oude schutbladen 
wegknippen en na verloop van tijd kun je ook de 
hoofdrozet weggooien. Nieuwe rozetten kun je 
in kleine potjes doen en voor de bloei verpotten. 
Er doen zich meestal geen grote problemen voor.

GROND  Een vrije afvoer van het water door de 
grond is heel belangrijk. Gebruik dus een open 
mengsel, dat bij voorkeur bestaat uit gelijke 
delen van op turf gebaseerde potgrond en turf, 
aangevuld met wat vers veenmos. Verpot de 
plant slechts om het jaar. 
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De meeste aglaonema’s zijn 
compact en blijven laag. 

Op grondniveau vormt de plant 
korte stengels, waaraan dicht blad 
groeit. Bij de veel minder gangbare 
en daarom moeilijker te vinden 
Aglaonema pseudo-bracteatum 
zie je meer vertakkingen. Een 
belangrijke eigenschap van de 
meeste aglaonema’s is dat ze ook 
op plekken met heel weinig licht 
kunnen groeien.

Je kunt op elk moment nieuwe 
planten kweken door grote kluiten 
in kleinere delen te splitsen en deze 
apart te verpotten. 

Als je aglaonema’s koopt, zorg 
er dan voor dat je geen planten 
met bruine bladranden of droge 
punten koopt. Dit is een teken dat 
de plant in slechte omstandigheden 
gekweekt is en in een omgeving met 
een te lage temperatuur gestaan 
heeft. Je kunt het best een jonge 
plant met helder, fris blad kiezen.

Aglaonema 
 

REC HT S De 
bladeren van 
A. treubii zijn 
crèmekleurig en 
groen-gevlekt. 
Hoewel hij er 
misschien niet zo 
geweldig uitziet als 
A. crispum ‘Silver 
Queen’, is ook deze 
variëteit behoorlijk 
populair bij fans 
van kamerplanten. 

Variëteiten

A. modestum Dit is de 

echte aglaonema, een 

nogal saaie plant.

A. crispum ‘Silver 

Queen’ Heeft zilver- 

en groengevlekte 

bladeren.

A. treubii Heeft 

crèmekleurig- en groen-

gevlekte bladeren.

AGL AO NE MA

DRhouseplant_NL.indb   12DRhouseplant_NL.indb   12 28/04/2022   10:3228/04/2022   10:32



1313

307147-DUM_INT_010-023_UKUS.indd   13307147-DUM_INT_010-023_UKUS.indd   13 07/05/2020   14:1507/05/2020   14:15

Veelvoorkomende problemen

WOLLUIS  De opeengepakte 
bladeren en stengels zijn een 
ideale plek voor wolluis. 
Bespuit je plant niet regelrecht 
met insecticide, maar vermeng 
het met water en gebruik een 
gieter met sproeikop. 

WOR TELWOLLUIS  Deze kleine 
plaagdieren kun je alleen zien 
als je de plant uit de pot haalt. 
Dien een insecticide-oplossing 
toe aan de grond.

BO TRY TIS  Deze schimmel 
houdt rechtstreeks verband 
met lage temperaturen en 
slechte ventilatie. Verwijder 
erg aangetaste bladeren en 
verplaats de plant. 

BL ADVLEKKEN  Spuit de plant bij 
bladvlekkenziekte in met een 
geschikte fungicide. 

KOUDE OMS TANDIGHEDEN  Het 
blad van deze plant kan 
beschadigd raken door 
kou. Zorg dus voor de 
juiste temperatuur voor je 
aglaonema. Hoe warmer het is, 
hoe beter hij groeit.

Ideale omstandigheden
LIC HT EN PL AAT S  Weinig licht heeft geen nadelige 
gevolgen voor de aglaonema, maar stel hem niet 
bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het blad 
verschroeien. Voor het beste effect zet je hem bij 
andere, kleurrijkere planten. 

TEMPERATUURBEREIK  Deze plant houdt niet van 
kou. Een warme ruimte van ergens tussen de 
15 en 21 °C is geschikt, maar bij een nog hogere 
temperatuur zal de aglaonema nog beter groeien. 
Bij slechts een beetje kou zullen de bladeren al 
verkleuren.

WATER  Aglaonema’s moet je regelmatig water 
geven, zodat de potgrond vochtig blijft. Alleen 
de bovenste laag van de grond mag droog 
worden voordat je weer water geeft. In de 
wintermaanden heeft de plant iets minder 
water nodig. Als de wortels te nat worden, 
beginnen de bladeren te verwelken. Je kunt de 
luchtvochtigheid verhogen door een schaal met 
vochtige kiezels onder de pot te zetten.

VOEDING  Goed gewortelde planten moet je 
elke keer als je ze water geeft vloeibare voeding 
geven. Dan gedijen ze goed. Ook voeding hoef 
je in de winter, de rustperiode, minder te geven. 
Dien de meststof toe in een relatief zwakke 
oplossing. 

SEIZOENSGEBONDEN VERZORGING  Als je 
aglaonema’s de juiste omstandigheden biedt, 
blijven ze over het algemeen gezond. Houd ze 
in de winter en bij koud weer uit de buurt van 
ramen en tocht.

GROND  Voor aglaonema’s heb je een turfachtig 
mengsel nodig. Verpot ze in de winter niet als 
dat mogelijk is. Gebruik niet te grote potten, 
want deze plant groeit het best als zijn wortels 
weinig ruimte hebben.
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TECH NIEKEN VOOR GELUKKIGE 

EN GEZONDE PL ANTEN
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Uitzoeken & kopen
Tegenwoordig worden in bijna alle winkels en op bijna elke markt 
wel kamerplanten verkocht. Ook online worden allerlei prachtig 
gefotografeerde, trendy plantensoorten volop aangeboden.

Een plant kopen vraagt om geduld 
en aandacht. Je kunt snel tijd, 
geld en moeite verspillen als je 
overhaast een plant koopt. Als 
je een plant goed bekijkt, zegt de 
algemene indruk die de plant geeft 
al veel over z’n conditie. Onthoud 
dat kamerplanten een stabiele 
temperatuur nodig hebben. Is de 
verkoopruimte warm? Dan mag de 
plant niet te dicht bij een buitendeur 
staan. Daar komt namelijk telkens 
koude lucht doorheen en de meeste 
kamerplanten kunnen echt niet tegen 
tocht. Ook moet de omgeving van 
de planten enigszins vochtig, maar 
vooral schoon zijn.

Hoewel licht en ventilatie ook 
belangrijk zijn voor kamerplanten, 
moet je er ook op letten of ze op de 
juiste manier water hebben gehad. 
Verwarrend genoeg zijn slappe 
bladeren zowel een teken van te 
veel als van te weinig water. Pak 
een pot op en voel hoe zwaar hij 
is. Voelt hij licht aan, dan kan dit 
een teken zijn dat hij veel te weinig 
water heeft gehad. Zit er veel ruimte 
tussen de potgrond en de zijkant van 
de pot, zet de plant dan terug en ga 
op zoek naar een andere. Ook heel 
belangrijk: voelen aan de potgrond. 
Deze moet vochtig aanvoelen, maar 
maak je geen zorgen als de grond 
iets aan de droge kant is. Als de 
plant er verder gezond uit ziet, kun 
je dit probleem thuis gelijk oplossen. 

Te veel water is erger. Wortels die 
lange tijd in water hebben gestaan, 
beginnen te rotten. Dit is moeilijk op 
te lossen, dus misschien kun je beter 
een andere plant uitkiezen.

Kamerplanten moeten er fris 
en groen uitzien. Het blad mag niet 
beschadigd zijn en moet buigzaam 
en gezond van kleur zijn. Bekijk de 
groeitoppen van de plant, onder 
het blad en aan het verse groen. Zie 
je een teken van insecten, koop je 
planten dan ergens anders.

Laat je niet misleiden door 
het idee dat groter en duurder per 
se beter is. Met uitzondering van 
eenjarige planten en erg langzame 
groeiers zoals palmen, zijn jongere, 
kleinere en dus goedkopere planten 
vaak veel flexibeler dan hun 
spectaculaire volgroeide verwanten. 
Dit komt omdat ze beter tegen 
veranderingen kunnen, makkelijker 
en met minder schade vervoerd 
kunnen worden en zich sneller aan 
een nieuwe omgeving aanpassen. 

Laat je planten ten slotte 
goed inpakken voordat je ze gaat 
vervoeren en zet ze nooit in de 
kofferbak. Pak thuis je planten 
uit, geef ze goed water en zet ze 
twee of drie dagen op een koele, 
schaduwrijke plek zodat ze kunnen 
bijkomen van alle stress en spanning 
van de reis.
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