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Ook al hebben ze achter in de tuin een grote kas die
vol staat met planten, toch hebben vele liefhebbers
ook cactussen of vetplanten op de vensterbank staan.

Welke soorten zijn uitermate geschikt voor de
vensterbank? Dit hangt toch van een paar factoren af
en meestal kunnen alle vragen samengevat worden
in 2 vragen, namelijk: schaduw of volle zon, koud of
warm in de winter.

Enkele soorten vetplanten gedijen beter op een
schaduwrijke plaats, zoals Haworthia, Rhipsalis en
Gasteria. Deze soorten kunnen ook zon verdragen
maar dan zal de plant verkleuren en enigszins
krimpen (vergelijkbaar met uitdrogingsverschijnselen).
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aanwezig zijn. Er zijn vele soorten die uitstekend op
de vensterbank groeien en bloeien.
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En toch, ook bij cactussen zijn er valkuilen. Elke plant
van
cactus- en vetplantenliefhebbers
heeft zijn nadelen en zijn voordelen. Hopelijk zult u
na het lezen van deze ﬂyer meer succes hebben, dus
meer plezier beleven aan het kweken van cactussen
en andere vetplanten op de vensterbank.

Voorgenoemde soorten kunnen hier ook geplaatst
worden, als ook vele andere vetplanten, bijvoorbeeld
knolsucculenten.

Volle zon
Dit zijn de vensterbanken waar de cactussen zich
thuis voelen, natuurlijk naast vele soorten vetplanten.
Extra aandacht is vooral in het voorjaar nodig, als de
zon feller wordt. Na onze donkere wintermaanden
moeten ook cactussen wennen aan de feller
wordende zon. Langzaam laten wennen door bv.
horrengaas tegen het raam te plakken of gedurende
het heetste deel van de dag een krant achter de

uit elkaar, er is geen sprake meer van een gedrongen
groei. De ideale plek voor het overwinteren is in een
koude/koele slaapkamer, op de vensterbank. Na een
goede winterrust is de kans op bloemen het grootst,
vooral Rebutia, Echinopsis en een aantal Mammillaria
soorten zijn gewillige bloeiers.

planten te plaatsen. Bij warmte en intens zonlicht in
combinatie met stilstaande lucht is de kans op
verbranding groot. Als de plant goed aan de groei is,
is de kans op verbranding veel kleiner, maar enige
bescherming tegen al te felle zon blijft in het vroege
voorjaar noodzakelijk.

Temperatuur
In de zomer kan de temperatuur voor het raam
behoorlijk hoog oplopen. Veelal kunnen de planten
dit wel verdragen, maar onderschat deze oplopende
temperaturen niet. Vaak gaat dit in combinatie met
stilstaande lucht. U zult het zelf vaak ervaren
hebben, hoge temperaturen op een windstille dag
zijn niet aangenaam, als er een briesje staat is het
een verademing. Hetzelfde geldt ook voor uw planten.
Het mag echter nooit tochten.
In de winter is het voor de meeste cactussen en een
aantal andere vetplanten van belang dat ze een rustperiode krijgen. Dit is vooral van belang voor de voor
ons belangrijke bloeiperiode. Afhankelijk van de soort
is een temperatuur van enkele graden onder nul tot
ongeveer 15 graden aan te bevelen.

Enkele voorbeelden
Echinocereus en Rebutia kunnen enkele graden vorst
verdragen, beter is een temperatuur tussen 0 en 5˚C.
Mammillaria, Echinopsis en Parodia (Notocactus)
gemiddeld tussen 5 en 10˚C, maar enkele graden
lager is ook geen probleem. Euphorbia tussen 10 en
15˚C. Melocactus en Pachypodium zelfs boven de 15˚C.
Bij de lage temperaturen tijdens de rustperiode is
het van groot belang dat de potkluit volkomen droog
is. Als de lage temperaturen niet gegeven kunnen
worden zal toch een beetje water gegeven moeten
worden, voldoende om te overleven, maar niet
genoeg voor de groei. Is er toch groei tijdens de
rustperiode dan ligt het vaak aan de combinatie (te
hoge) temperatuur en watergift. Deze groei kenmerkt
zich door dunnere scheuten, bedoorning verder uit
elkaar en bij de vetplanten staan de bladeren verder

Enkele soorten, die van het zuidelijke halfrond komen,
blijven ook hier in dat ritme zitten, ze hebben de rustperiode in juni/juli. Voorbeelden hiervan zijn
succulente Pelargoniums en olifantspoot (Dioscorea).
Hierbij is ook een rustperiode in de zomer van belang
maar door de hogere temperaturen is het aanbevolen
deze planten toch sporadisch van een beetje water
te voorzien. Hoe verder de plant uitgedroogd is, hoe
langer het herstel duurt, met andere woorden: de
groei begint later. Zet deze planten in de rustperiode
niet in de volle zon.
De verzorging van vensterbankplanten is gelijk aan
planten die in de kas groeien. Er is wel één groot
verschil: planten in de vensterbank moeten regelmatig gedraaid worden omdat het licht maar van één
kant komt en groei is altijd naar het licht toe. Vooral
zuilvormige planten moeten regelmatig gedraaid
worden. Als eenmaal de groei in een bepaalde
richting zichtbaar is, dan blijft die altijd zichtbaar.
Bezoek ook eens een cactus- en vetplantenbeurs. Hier
vindt u planten die niet bij een tuincentrum te vinden
zijn. De planten worden meestal verkocht met naam,
waardoor u bij het zoeken op internet of in boeken
vele interessante weetjes gewaar wordt. Vele van
deze planten zijn ook geschikt voor de vensterbank.
Op de door Succulenta georganiseerde beurzen is
ook vaak de boekenbeurs te vinden met veel, soms
zeer gespecialiseerde boeken.

Vraagt u zich nu af:
Wat heb ik te zoeken bij Succulenta? Ik, met een paar
plantjes op de vensterbank! Vergeet niet, al hebben
sommige leden nu een kas van 100 m2 met de
moeilijkste soorten, of staan zij als zeer deskundig te
boek binnen Succulenta, iedereen is begonnen op de
vensterbank met de makkelijke soorten.
Binnen Succulenta zijn er ook diverse afdelingen met
elke maand een bijeenkomst. Ja, ook bij u in de buurt
en ook hier kunt u met al uw vragen terecht. Alle
afdelingen zijn met hun gegevens te vinden op onze
website, www.succulenta.nl.
Als lid van de vereniging kunt u ook gebruik maken
van onze zeer uitgebreide bibliotheek. Iedereen die
een voorkeur heeft voor cactussen of andere vetplanten is welkom bij Succulenta. U zult veel leren,
maar ook wij kunnen leren van uw ervaringen.

www.succulenta.nl

