
winkels over ons nieuwsbrief

Zamioculcas,

Woonplant van de Maand juni
'Sterk staaltje natuur'
De Zamioculcas is een krachtige plant met stevigeen opvallende leerachtige bladeren. Zijn
roots liggen in het warme Afrika. Dezesterke woonplant, met een ‘vetplant look’ is een
aanwinst voor de huidige woon–of slaapkamer. Daarbij is het één van de makkelijkste
woonplanten: zowel opeen lichte als een iets donkerdere plek doet hij het goed en ook een
slok waterminder vergeeft hij je direct. De bladeren hebben een mooi gelijkvormig patroon,
helemaal ‘Made by Nature’. 
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 Modern interieurHet mooiedonkergroen en de gelijkmatige opbouw van de Zamioculcas past goed
in hetstrakke moderne interieur. Geef de plant lekker wat ruimte door bijvoorbeeldeen plekje op een
bankje of een retro kruk vrij te maken. Materialen die mooibij deze woonplant staan zijn glad en
functioneel, zoals metaal, kunststof engelakt hout. De onverstoorbare uitstraling van de Zamioculcas
geeft rust in hetgehaaste moderne leven. Bovendien ziet de woonplant eruit als een buitenplanten
dat geeft een boost aan het zomergevoel. 

Zinderend ZanzibarHoewelZamioculcas botanisch gezien al sinds 1892 bekend is, is hij pas sinds
een jaarof twintig in gebruik als kamerplant. In Zanzibar was het één van denatuurlijke hoogstandjes.
Nederlandse kwekers zagen hier een kans in rond 1996en zijn deze krachtige plant gaan kweken.
Sindsdien is de Zamioculcas eenpopulaire en geliefde woonplant. Bedankt Zanzibar!

Stabiel & ZenDe betekenis vande naam Zamioculcas is lastig te herleiden. Culcas is een oude
naam voor eenander geslacht Colocasia. De soort zamiifolia heeft bladeren die lijken op deZamia-
varens. En de geveerde bladeren zijn kenmerkend voor beide planten. Het is dus een mix van die
twee geworden. Zamioculcasis een stoïcijns type: valt niet uit, groeit niet hard, is de stabiliteitzelve.
Vanwege die Zen uitstraling biedt de plant behulpzame focus bijmeditaties.

Easy verzorgtips:  
De plant slaat voeding en water op in de stengels en de ondergrondse knol en kan een paar
weken op deze reserves teren. 
Het enige waar de van oorsprong Afrikaanse Zamioculcas niet tegen kan is kou en een
aanhoudend voetbad. Wie de plant wil laten doorgroeien, verpot hem tijdig in een grotere pot en
gunt hem voldoende daglicht.   
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DIY-tip: designerpot voor ZamioculcasGeometrische schoonheid brengt rust in huis  

Door zijn opvallend regelmatige takken heeft Zamioculcas,Woonplant van de maand juni, een sterke
designeruitstraling. Daar past een pot vaneigen hand prima bij. Deze beauty met grafische vlakken
knipoogt naar degeometrische woontrend, maar houdt door het sobere materiaalgebruik toch de
schoonheid van Zamioculcas in ere. Met deze combinatie begin je helemaalon-trend aan de zomer
en train je meteen je ruimtelijke inzicht. Niet zogeometrisch aangelegd? Geen zorgen: met het
handige sjabloon van de pot lukthet je beslist de pot te maken! 

Dit heb je nodig:● 1 Zamioculcas in een kleine potmaat● Stevig zwart karton ● Patroon● Liniaal,
lijm ● Schaar, scherp mes● Plastic zakje ● Zwarte tape ● Velletjes platgeperst kurk

Zo maak je het:

Stap 1Download hieronder het sjabloon van de pot en sla het op als PDF. Neemde potgrootte van je
Zamioculcas als uitgangspunt en vergroot de PDF tot jedaar een match mee hebt. Print dan het
sjabloon uit.

Stap 2Trek het sjabloon over op het zwarte karton en kniphet langs de randen uit. Vouw de randjes
van de 'pootjes' van het patroon om enplak ze aan elkaar, zodat ze een potje vormen.

Stap 3Snij in de trapezevorm van de zijkanten een vlakjeuit kurk en plak het op de zijkant. Plak met
zwart tape een stevig plasticzakje in het potje. Zet daarna Zamioculcas erin.  De krachtige look van
de plant wordtversterkt door de lijnen van de pot, die prima combineert met andere grafische
trendelementen. 
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OVER MOOIWATPLANTENDOEN.NL

‘Woonplant van de Maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland, marketinghart voor bloemen en
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sjabloon bij DIY
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planten, en komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. Maandelijks kiest Bloemenbureau
Holland in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij
de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de
woonkamer. 
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