
ORCHIDEEËN 

Er zijn 32.000 soorten. 

Een orchidee is een epifyt ≠  parasiet. ( Epifyten zijn organismen die op 

levende planten groeien zonder hieraan voedsel te onttrekken). 

Orchideeën groeien in het Regenwoud met een luchtvochtigheid van 80%. In 

een woonkamer bereiken we maar 50 à 60%. 

Ze verdragen weinig zon (in het Regenwoud beschut door bladeren van 

hoge bomen) maar hebben veel licht nodig. Absoluut geen tocht! 

 Je plaatst ze best op N – NO – W en op kamertemperatuur. Liefst niet te veel 

verplaatsen: laat je bezoeker zich verplaatsen om de bloemenpracht te 

bewonderen en niet de orchidee. 

 

Water geven: 

Wekelijks ong ½ uur in water zetten. Tot aan de rand van de orchideeënpot. 

Dan al het water weg gieten. Geen water in de stam gieten dan gaan de 

bladeren (af)rotten. Wanneer je te weinig water geeft krijgt de plant 

luchtwortels. 

 

Verzorging: 

Uitgebloeide bloemstengels zo kort mogelijk tot aan de voet afknippen. 

De plant altijd in de speciale orchideeën potjes planten met de speciale  

orchideeën pulpgrond.  Een zo klein mogelijke pot nemen.  

Verplanten in voor- of najaar. Maar NIET wanneer ze bloemen. Om de 2 à 3 

jaar verpotten. Ook dan liefst niet de pot vergroten. Overtollige wortels weg 

knippen. Luchtwortels mag je dan eventueel weg knippen maar mogen ook 

mee in de pot; het worden dan waterwortels. 

Slechte bladeren weg knippen met een scherp mes en de wonde deppen 

met zwavelmeel. Te verkrijgen bij apotheek of drogist. 

 

 

 



Bemesten: 

Maandelijks bemesten met vloeibaar orchideeën meststof. Geen staafjes 

gebruiken! Je kan dit niet doseren. 

Steeds de aangegeven hoeveelheid mest halveren. + de tijd verdubbelen.              

Dus ipv ½ u  dan 1u in het water laten staan. 

 

Beestjes: 

Voorzichtig met agressieve producten uit de handel! 

Beter een stukje stoofappel (bv. Renet) op boord van de grond leggen en 

regelmatig vervangen. 

 

Keiki: 

 

Is een nieuwe kleine orchidee die op een bloemstengel gevormd wordt. 

Een keiki heeft 2 bladeren en twee  worteltjes van 2 à 3 cm. 

Je knipt deze af op de bloemstengel en je plant hem voor 2 à 3 maanden in 

potgrond. Water geven zoals de ander orchideeën.  

Daarna plant je hem in pulpgrond. En kan je hem mee beginnen bemesten. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.orchidboard.com/community/attachment.php%3Fattachmentid%3D40612%26d%3D1263529900&imgrefurl=http://www.orchidboard.com/community/introductions-break-the-ice-/31832-keiki-help.html&h=768&w=1024&tbnid=BWLybbpJdl86GM:&docid=3pXh4MmAJLPTRM&ei=YEQ_Vv9dxKk7iMafoAE&tbm=isch&ved=0CDwQMygUMBRqFQoTCP-NyIjugMkCFcTUDgodCOMHFA


Lectuur: 

Orchideeën. Alles over de teelt en verzorging van orchideeën. 

Door Brian & Wilma Rittershausen. Uitgeverij Veltman. 

ISBN : 978 90 5920 861 2 

 

 

Te bezoeken: 

- Orchideeën PETRENS 

Lauwstraat 74 

9051 Sint – Denis - Westrem 

 

- De orchideeën Hoeve 

Oosterringweg 34 

8315 PV Luttelgeest 

 Nederland  

www.orchideeenhoeve.nl 

(te kombineren met de “Fluisterbootjes” in Giethorn = op 20km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orchideeenhoeve.nl/

