ORCHIDEE
VERZORGINGSGIDS
HOUD JOUW ORCHIDEE
IN DRIE STAPPEN HAPPY & FIT!

CAMPAGNE GEFINANCIERD
MET STEUN VAN DE
EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT
CAMPAGNES DIE TOT RESPECT
VOOR HET MILIEU AANZETTEN
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INLEIDING
Dompelbadje of besproeien? Veel licht of halfschaduw?
Afknippen of zo veel mogelijk met rust laten? Wie wil weten
hoe je een orchidee moet verzorgen wordt overspoeld
door tegenstrijdige adviezen. Daardoor heeft deze plant bij
sommigen van ons het imago dat ze lastig te verzorgen is.
Maar niets is minder waar! Met de juiste tips & tricks kan
iedereen een orchidee happy & fit houden. En wie weet
nou beter hoe je deze plant het beste kan verzorgen dan
de orchideeënkwekers zelf? Speciaal om jou een handje te
helpen hebben de orchideeënkwekers een driestappenplan
ontwikkeld, waarmee je jouw orchidee kunt verzorgen,
onderhouden en zelfs opnieuw in bloei krijgt.
Bekijk de drie verzorgingsvideo’s en word in minder dan drie
minuten een orchidee-expert. En om jouw specifieke orchidee
extra te laten shinen, is het zeker aan te raden om ook de
gouden tips per type orchidee te lezen.
Veel verzorgplezier!
Namens de promotiecampagne ‘Show who you are’, een
initiatief van Stichting Bloemenbureau Holland en mede
gefinancierd door de Europese Unie.
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STAP 1

WATER
GEVEN
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HOE GEEF IK MIJN ORCHIDEE WATER?
Stap 1 en verreweg de belangrijkste stap van de verzorging van een orchidee:
water geven. Dit is meteen ook het onderdeel waar de meeste van ons een beetje
zenuwachtig van worden. Geef ik te veel water of juist te weinig? Maar dat is
zeker niet nodig, er zijn namelijk drie methodes die er gegarandeerd voor zorgen
dat jouw orchidee op de juiste manier water krijgt. Kies de manier die het best bij
jou en jouw orchidee past!

VERZORINGSTIPS
DRIE METHODES OM JE ORCHIDEE WATER TE GEVEN
BEKIJK HIER DE VIDEO
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1.
DOMPELEN
Wanneer jouw orchidee nog in haar originele
(plastic) binnenpot staat, dan kun je het beste
de dompelmethode gebruiken. Hierbij geef je
de orchidee een badje door haar voor korte
tijd (5-10 minuten) met de kluit in water te
dompelen. Je kunt hiervoor een bak, een emmer
of de gootsteen gebruiken. Let wel op: de
(plastic) binnenpot moet je laten zitten, anders
beschadig je de wortels. Ook moet je de plant
na het dompelen heel goed laten uitlekken, een
orchidee houdt namelijk niet van natte voeten!

2.
SCHAALTJE WATER
Als je geen geschikte bak, emmer of gootsteen
hebt om je orchidee in te dompelen, kun je
ook een schaaltje met water gebruiken. Door
de orchidee in haar (plastic) binnenpot hierop
te zetten (5-10 minuten), nemen de wortels het
water op. Ook hierbij is het belangrijk om de
orchidee goed te laten uitlekken.

3.
BORRELGLAASJE
Heb je weinig tijd en staat jouw orchidee zonder
plastic binnenpot in een mooie sierpot, dan
is het borrelglaasje dé ultieme tip! Om een
orchidee precies de juiste hoeveelheid water te
geven hoef je alleen maar één borrelglaasje
(ca. 60 ml.) water aan de zijkant van de kluit te
gieten (Nooit in het midden, want dan gaat het
blad rotten!).
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HOE VAAK
GEEF JE WATER?
Hoe vaak je een orchidee water moet geven,
hangt af van het seizoen. In de zomer heeft je
orchidee iets meer dorst en kun je het beste één
keer per week water geven. In de winter is één
keer per twee weken voldoende. Maar ben je
een echte koukleum en heb je in de winter altijd
de verwarming (hoog) aan staan, dan is één keer
per week water geven aan te raden.

WIST JE DAT…..
…het type water dat je geeft aan een orchidee ook belangrijk
is? Gewoon kraanwater is natuurlijk prima, maar wil je jouw
orchidee echt lekker verwennen dan kun je haar het beste
regenwater of het condenswater van de droger geven. Dat
klinkt misschien gek, maar dit water is helemaal kalk- en
mineralenvrij en daarom extra goed voor je orchidee!
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STAP 2

ONDERHOUDEN
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ZO HOUD JE JOUW ORCHIDEE
IN TOPCONDITIE!
Heb je het water geven onder de knie? Dan gaan we nu over naar het onderhouden
van je orchidee, want je wil natuurlijk zo lang mogelijk van deze mooie plant
genieten. Met de volgende tips houd je jouw orchidee in topconditie.

VERZORINGSTIPS
DRIE TIPS OM JE ORCHIDEE IN TOPCONDITIE TE HOUDEN
BEKIJK HIER DE VIDEO
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GEBRUIK SPECIALE
ORCHIDEE
POTGROND
Als je een orchidee koopt, staat deze standaard
al in het juiste type grond. Je kunt je orchidee
natuurlijk in deze pot laten staan, maar je kunt
haar ook stylen in je eigen pot of meerdere
orchideeën bij elkaar zetten. Het type grond dat
je gebruikt bij het verpotten is dan heel belangrijk.
Gebruik nooit (!) gewone potgrond, want deze
bevat niet de juiste voedingsstoffen en heeft niet de
juiste structuur. Bij het tuincentrum kan je daarom
speciale orchideeëngrond kopen die precies de
juiste samenstelling heeft.

ZET DE ORCHIDEE OP EEN
LICHTE PLEK
Zoek je een mooi plekje voor je orchidee, dan zijn er een paar dingen
waar je rekening mee moet houden:
•

Een orchidee houdt van veel licht, maar niet van direct zonlicht. Dit
betekent gelukkig niet dat je een orchidee nooit in het raamkozijn
kan zetten. Kies alleen een raam waar de orchidee niet in de volle
zon staat.

•

Daarnaast houdt een orchidee niet van tocht. Af en toe wat frisse
lucht kan zeker geen kwaad, maar pas op met ramen en deuren die
vaak openstaan.

•

Ook dicht bij de verwarming staan vindt een orchidee niet fijn. In
de zomer, wanneer de verwarming uit staat, is dit natuurlijk geen
probleem.

•

Orchideeën houden van een kamertemperatuur van minimaal 15 tot
maximaal 25 °C. De meeste kamers in huis voldoen aan deze wens.

•

De keuken is een prima plek voor orchideeën, maar pas op met
fruit en groenten. Fruit en groenten geven de stof Ethyleen af. Dit
kan ervoor zorgen dat je orchidee in één keer al zijn knoppen laat
vallen.
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KNIP UITGEBLOEIDE
BLOEMEN AF
Als de bloemen van de orchidee uitgebloeid
zijn, verdrogen ze en vallen ze uiteindelijk eraf.
Mocht dit niet vanzelf gebeuren, dan kun je
de verdroogde bloemen ook zelf voorzichtig
afknippen. Dit zorgt ervoor dat de plant al
zijn energie kan richten op de nog bloeiende
bloemen en nieuwe knoppen. Tijdens de
bloei van de orchidee is het niet nodig deze
te snoeien. Wanneer de orchidee helemaal
uitgebloeid is, kan je dit eventueel wel doen om
nieuwe knopvorming te stimuleren. Hoe? Lees
snel verder bij stap 3!

WIST JE DAT…..
…je jouw orchidee extra kan laten stralen door haar een beetje
extra voeding te geven? Geef jouw orchidee in de zomer één
keer per maand en in de winter één keer per twee maanden een
beetje orchideeënvoeding. Let op: normale plantenvoeding is
veel te sterk voor een orchidee. Gebruik daarom altijd speciale
orchideeënvoeding!
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STAP 3

OPNIEUW
LATEN BLOEIEN
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ORCHIDEE UITGEBLOEID?
NIET GETREURD!
Als je voorgaande stappen hebt gevolgd is het je vast gelukt om je orchidee
wekenlang in bloei te houden. Is de bloeiperiode nu voorbij? Niet getreurd! De
meeste orchideeënsoorten kun je opnieuw laten bloeien. Hiervoor moet je wel
een beetje geduld hebben en een paar belangrijke stappen volgen.

VERZORINGSTIPS
DRIE METHODES OM JE ORCHIDEE OPNIEUW TE LATEN BLOEIEN
BEKIJK HIER DE VIDEO
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KNIP UITGEBLOEIDE
TAKKEN AF
Voor de meesten soorten (Cymbidium, Cattleya,
Oncidium, Cambria, Miltonia, Paphiopedilum,
Vanda, Zygopetalum en Dendrobium) geldt dat je
na de bloei de tak(ken) van de orchidee zo laag
mogelijk moet afknippen. Voor de meest bekende
soort, de Phalaenopsis, werkt het beter om de tak
boven het tweede oog af te knippen. Het “oog” is
de verdikking (het bobbeltje) op de tak.

VERPLAATS DE
ORCHIDEE
Als jouw orchidee is uitgebloeid, kun je haar
verplaatsen naar een wat koeler plekje (ongeveer
7 graden koeler dan tijdens de bloeiperiode).
Vaak wordt er gezegd dat deze plaats ook
donker moet zijn, maar dit is niet waar. Een
orchidee kan ook in deze periode vrij veel
licht gebruiken, maar net zoals tijdens de
bloeiperiode mag dit geen direct zonlicht zijn.

GEEF MINDER
WATER
Na de bloeiperiode wil de orchidee wat
minder water. Maar vergeet haar niet! Over
het algemeen zal één keer per twee weken
water geven in dit stadium genoeg zijn. Ook
is het belangrijk om de plant af en toe extra te
verwennen met orchideeënvoeding. Ook dit
kan minder vaak dan tijdens de bloeiperiode,
ongeveer één keer per twee maanden is
voldoende.
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OPNIEUW IN BLOEI
Na verloop van tijd groeien de takken weer en
vormen zich nieuwe knoppen. Zodra je dit ziet
gebeuren, kan de orchidee terug naar haar
vertrouwde plek en kun je de normale verzorging
weer oppakken. Vanaf dan geniet je opnieuw
van een schitterende orchidee!

WIST JE DAT…..
…het zeker de moeite waard is om je orchidee opnieuw te
laten bloeien. De bekende Phalaenopsis kan soms wel twee tot
drie keer per jaar opnieuw bloeien.
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EXTRA TIP:
KOOP EEN GEZONDE
ORCHIDEE
Wanneer je een orchidee gaat kopen,
check dan zeker…
•

DE WORTELS
Vermijd donkerbruine wortels, veel levende (groene)
wortels zijn een must!

•

DE BLADEREN
Bij voorkeur zijn deze egaal van kleur en vertonen ze
geen afwijkingen.

•

DE BLOEMEN
Kies een orchidee waar de bloemen voor 50% in de knop
zijn, dan heb je er langer plezier van.

•

DE VERZORGINGSSYMBOLEN
Deze symbolen geven meer informatie over hoe je de
orchidee moet verzorgen:

1x / WK
Pas op met volle zon

1x / WK

Matig water 1x per week

Dompelen 1x per week

Snoeien
Na bloei afknippen

Niet geschikt voor
consumptie

1x / M
Voeding 1x per maand

25º C
15º C
Max. 25° C
Min 15° C
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Cambria

Cymbidium

Dendrobium

Dendrobium Nobilé

Cattleya

Miltonia

SOORTEN ORCHIDEEËN
Wist je dat er wel 25.000 verschillende soorten orchideeën zijn!? Deze zijn weer op te delen in de
twaalf types die je hier ziet. Het driestappenplan voor de verzorging van een orchidee is toepasbaar
op ieder type, maar omdat we heel goed begrijpen dat je jouw eigen orchidee nét dat ene beetje
extra wil geven, hebben we ook nog één gouden tip per type voor je op een rijtje gezet.

Oncidium

Paphiopedilum

Phalaenopsis

Vanda

Zygopetalum

Uitzonderlijke orchideeën
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CAMBRIA
Cambria orchideeën zijn enorm gevarieerd in
grootte en vorm: van anderhalve centimeter tot
ruim tien centimeter en van stervormig tot bijna
rond. De kleuren bruin, rood en paars voeren
de boventoon, maar er zijn ook roze en oranje
Cambria orchideeën.
GOUDEN TIP:
In het voorjaar kan deze orchidee ook buiten
staan. Let wel op: de plant mag niet in de volle
zon staan (net als binnen) en de temperatuur
mag niet onder de 9˚C komen.

CYMBIDIUM
Met zijn vrolijke grasachtige blad is deze
orchidee weer net even anders dan andere
soorten. Van oorsprong komt deze orchidee uit
de bossen van het Himalayagebergte op een
hoogte van 1.200 tot 2.800 meter.
GOUDEN TIP:
Na aankoop kun je de Cymbidium het beste
direct onderdompelen in water.

DENDROBIUM
De Dendrobium dankt zijn naam aan zijn
groeiwijze in de natuur. Dendron is het Griekse
woord voor boom en bios voor leven. Deze
orchidee groeit in de natuur namelijk aan bomen
en op rotsen.
GOUDEN TIP:
Gebruik bij voorkeur lauw water, vanwege de
gevoelige wortels van de Dendrobium.
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DENDROBIUM
NOBILÉ
De Dendrobium Nobilé heeft een hele andere
bloeiwijze dan andere type orchideeën. Er vormt
zich een trosje bloemen tegenover de oksel van
elk blad. Door deze bijzondere bloeiwijze geniet
je wel tot acht weken lang van de prachtige
bloemen.
GOUDEN TIP:
De Dendrobium Nobilé verdraagt veel licht
(meer dan de andere type orchideeën), maar
plaats haar niet in direct zonlicht.

CATTLEYA
De Cattleya heeft van alle orchideeën de meest
gevarieerde verschijningsvorm. Er zijn grooten kleinbloemige Cattleya’s. De Cattleya valt
op door de spectaculaire kleuren en is vaak
geurend, vooral als ze in het daglicht staan.
GOUDEN TIP:
De ideale temperatuur voor de Cattleya is lekker
warm: 18 tot 22˚C.

MILTONIA
De Miltonia heeft vrolijke bloemen die qua
uiterlijk wat weg hebben van viooltjes, vandaar
de bijnaam “viooltjesorchidee”.
GOUDEN TIP:
In vergelijking met andere orchideeën heeft de
Miltonia iets meer water nodig, bij voorkeur twee
keer per week.
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ONCIDIUM
Deze orchidee doet met zijn kleuren en patronen
een beetje aan een tijger denken en draagt
daarom ook de bijnaam “tijgerorchidee”.
GOUDEN TIP:
De Oncidium gedijt het best door de plant te
dompelen.

PAPHIOPEDILUM
Paphiopedilums worden ook weleens
venusschoentjes genoemd. Dit komt door
de vorm van de bloem die een soort van
schoenvormige lip heeft. Hiermee vangen ze
insecten!
GOUDEN TIP:
Geef de Paphiopedilum niet te veel extra
voeding, ze hebben maar heel weinig
meststoffen nodig. Gebruik slechts de helft van
de hoeveelheid orchideeënvoeding die op de fles
aangegeven staat.

PHALAENOPSIS
Verreweg het meest bekende type orchidee: de
Phalaenopsis. De naam Phalaenopsis staat voor
“als een (nacht)vlinder” en is afgeleid van het
Griekse “Phalaina” (nachtvlinder) en “opsis”
(lijkend op). De ontdekker van deze plant zag de
bloemen namelijk voor vlinders aan.
GOUDEN TIP:
De Phalaenopsis is vrij makkelijk weer in bloei
te krijgen. Knip de tak boven het tweede oog af
en de plant zal weer nieuwe takken vormen die
gaan bloeien.
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VANDA
In 1613 is de Vanda ontdekt door Alvin Semedo,
die hem ‘tiao hua’ noemde, ofwel ‘luchtplant’.
De luchtwortels werken als sponzen en kunnen
snel veel vocht opnemen.
GOUDEN TIP:
Een Vanda leent zich perfect om op te hangen,
daarom heb je dus geen aarde nodig en kan je
de luchtwortels het beste besproeien.

ZYGOPETALUM
De Zygopetalum komt oorspronkelijk uit ZuidAfrika en heeft prachtige blauw-, rood-, paars- en
wittinten. Tijdens de bloei kunnen sommige soorten
Zygopetalum een heerlijke geur verspreiden.
GOUDEN TIP:
De Zygopetalum heeft baat bij iets meer vocht
dan de meeste orchideeën. Geef de Zygopetalum
daarom ’s zomers en ’s winters minimaal een tot
twee keer per week water.

UITZONDERLIJKE
ORCHIDEEËN
Soms kom je op je zoektocht naar orchideeën een
bijzonder type tegen. Deze uitzonderlijke orchideeën
worden in kleine aantallen geteeld en zijn beperkt
verkrijgbaar. Voorbeelden van zulke uitzonderlijke
orchideeën zijn: Epidendrum, Ludisia, Masdevallia,
Erythraeum, Promenaea, Spathoglottis, Psychopsis,
Angraecum, Encyclia cochleata (Octopussy
orchidee), Macodes en Maxillaria.
GOUDEN TIP:
Ook voor deze orchideeën geldt over het algemeen
het driestappenplan voor de verzorging van een
orchidee. Wil je specifieke tips? Vraag deze dan na
bij het verkooppunt of kijk op het plantenlabel.
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OVER DE CAMPAGNE
‘SHOW WHO YOU ARE’
De promotiecampagne ‘Show who you are’ is een initiatief
van Stichting Bloemenbureau Holland en wordt mede
gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van de
campagne is om consumenten in Nederland, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Duitsland op de hoogte te stellen van de
veelzijdigheid van de orchidee, om ze zodoende te inspireren
en om bekendheid en verkoop te stimuleren.
Meer informatie: www.orchidsinfo.eu

CONTACTGEGEVENS
Alle beelden en video’s zijn op te vragen via:
Weber Shandwick
Nienke Witteveen / Carolijn Pennings
+ 31 70 31 21 070
nwitteveen@webershandwick.com
cpennings@webershandwick.com

CAMPAGNE GEFINANCIERD
MET STEUN VAN DE
EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT
CAMPAGNES DIE TOT RESPECT
VOOR HET MILIEU AANZETTEN
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