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an de zomer,

op de 50ste ver-

jaardag van een

vriend, lachten we

er nog smakelijk

om. Als de hippieva-

der van de jarige met

vakantie ging, moest de buur-

jongen de tientallen

minicactussen met

een pipet water

geven. Haha,

wat een gek-

kigheid toch, die tijd. Maar vorig

was de cactus er ineens weer, in

interieurbladen en hippe woon-

winkels: alleen zat hij nu onder

een glazen stolp.

De jaren ’70 maken een comeback.

Ze zijn terug te zien in de mode,

in de muziek en in het interieur.

Waren planten een beetje verdwe-

nen uit de kamer (te rommelig),

nu worden ze weer volop in huis

gehaald, net als toen. En het zijn

precies die planten waarvan we

kort geleden nog vonden dat ze

té tuttig waren.

Sansevieria’s die netjes rechtop in

het gelid in de vensterbank ston-

den, gatenplanten, vingerplanten,

anthuriums, cactussen en vetplan-

ten: van ouderwets via camp tot

trendy. Ook planten die niet per se

heel fraai zijn om te zien, zoals de

hertshoorn, zijn weer volop ver-

krijgbaar. En eveneens voorzichtig

begonnen aan een opmars is de

erwtenplant met zijn lange slin-

gers van groene balletjes.

Niet zo gek, want als het interieur

is geïnspireerd op de jaren ’70,

dan de plantenpotten ook. En in

de jaren ’70 werden die opgehan-

gen, in macramé geknoopte han-

gers met een kwast of een grote

houten kraal aan de onderkant.

Cisca, al járen medewerkster van

Intratuin in Amsterdam-Oost, kan

het bevestigen, want zij ziet ze aan

de kassa allemaal voorbij komen.

,,Veel cactussen en vetplantjes. En

wat ook weer in schijnt te zijn, is

de aspergeplant.’’ Hee!

De asparagus – zo heette hij

in 1975 – is tot nu toe ont-

snapt aan de observatie van de

modieuze interieurbloggers.

De fijn vertakte blaadjes maken

de plant ongeschikt voor huis-

houdens met katten. Want kat-

ten vreten de plant helemaal op

(om vervolgens in de huiskamer

op je nieuwe rotanmat de boel

weer uit te kotsen).

,,Orchideeën waren een paar jaar

geleden ineens hip, en nog steeds

worden ze veel verkocht,’’ vult

Cisca aan. ,,Waar ook veel vraag

naar is: varens. Vooral de grijze

varen is populair.’’ Varens bevolk-

ten in de seventies in groten getale

de paars-bruin-olijfgroene huiska-

mers. Trouwens, niet alle varens

hebben lange tongen met kleine

blaadjes. Die hertshoorn bijvoor-

beeld, dat is ook een varen.

Varens zijn epifyten. Ze groeien op

of bij andere planten (bomen)

zonder die schade te berokkenen

en leven in de bossen. Veel soor-

ten komen oorspronkelijk uit me-

diterrane en tropische gebieden

met een hoge luchtvochtigheid.

Dat maakt ze bij uitstek geschikt

voor de badkamer. ,,Als ze maar

goed nat worden gehouden, dan

heb je er geen kind aan.’’

Door die hoge luchtvochtigheid

zorgen varens voor een aangena-

mer leefklimaat. Zo introduceert

deze, ook als hangplant bekend-

staande, groene gast in huis nóg een

trend.

Want steeds vaker wordt bij planten

benadrukt dat ze zuiverend werken, een

goede vochtbalans creëren of anderszins

van gunstige invloed zijn op onze leef-

omgeving. Op de – milieutechnisch to-

taal verantwoorde – potjes van OGreen

staat zelfs vermeldt hoeveel vierkante

meter lucht de plant die erin zit zuivert.

De lepelplant (Spatiphyllum) is er ook

zo eentje: die haalt onder meer benzeen,

formaldehyde, tolueen en ammonia uit

de lucht.

Weinigwerk
Anno 2015, het tijdperk van druk-druk-

druk geen tijd, zijn cactussen en vet-

plantjes een uitkomst. Dat pipetje was

niet voor niets: ze hebben maar heel

weinig water nodig. Het maakt ze ook

geschikt voor luie huiskamertuinierders

of mensen met grijze in plaats van

groene vingers.

Inmiddels huizen cactus en vet-

plant in glazen bolletjes, want de

stolp is alweer uit, mensen. En

over gemak gesproken: wat te

denken van een plant die leeft

van de lucht? De

Tillandsia – ook een

epifyt – doet precies dat.

Hij heeft geen aarde

nodig, alleen regelmatig

een douche uit de planten-

spuit. Ook de Tillandsia kun je

ophangen en in een glazen bol

stoppen. De plant van de

toekomst?

De trend die
afgelopen jaar werd
ingezet, woekert
onverminderd verder.
Planten die hip waren
in de jaren ’70 zijn met
pot en al afgestoft.
Alsof je weer bij oma
in de huiskamer bent.
ANNET DE GROOT

‘Waar veel vraag
naar is: varens.
Vooral de grijze
varen is populair’
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ZDe jaren ’70 waren hét kamerplantentijdperk. De krulvaren en de
sansevieria zijn tegenwoordig weer reuze populair. FOTO HH

Anthurium
Lijkt wel van

plastic.

In opkomst

Vleesetende plant
Een beetje creepymisschien, maar

wel fascinerend, dat voorhistorische

uiterlijk van de zonnedauw en de

bekerplant. Raak je meteen van al

die fruitvliegjes af.

Nieuw

Ogreen-plant
Van gunstige

invloed op onze

leefomgeving

doordat ze zuive-

rend werken en

extra zuurstof

produceren.

Orchidee
In modern orchi-

deeënmeubel of

juist in retro

bloempot.

Bonsai
citrusboompjes
Bloei en oogst vallen

samen. Terwijl de

kamer heerlijk geurt

naar oranjebloesem,

hangen de oranje balle-

tjes tussen het groen.

Varen
Heeft veel

water nodig.

Vooral de

krulvaren ver-

liest erg veel

héél kleine

blaadjes.

Chinees
lantaarnplantje
Maakt lange slingers

van grijsgroene blaad-

jes die wel iets weg-

hebben van een ouder-

wetse lantaarn.

Magweer

Plastic en zijden plant
Hebben helemaal

weinig verzorging

nodig, deze placebo-

planten. Afstoffen en

af en toe onder de douche

zetten. De uiterlijke kwali-

teit van kunstplanten

wordt steeds beter:

soms zijn ze niet van

echt te onderscheiden.

Sansevieria
Zo saai om te

zien dat hij

weer leuk

wordt.

Grote
planten en

palmboompjes:
centerpieces voor
mensen die ruim

wonen.

Omaterreur
Hertshoorn terug in dewoonkamer
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