
GROENgeluk
Door flink uit te pakken met planten van formaat, maak 

je een statement in huis. Zes stylingideeën – plus 

praktische plantinfo – voor de grootgroenbezitter. 

styling MONIEK VISSER | fotografie STAN KOOLEN 

HANG plek 
Met al z’n etages is een 

trolley ideaal voor een 

variatie aan hangplanten. 

Zo’n verrijdbaar groen- 

muurtje kun je overal 

inzetten als sfeermaker 

slash lage roomdivider 

en geef je – als de zon te 

fel naar binnen schijnt – 

makkelijk een andere plek.  

BINNENt uin
Een zo’n XXL plant met hoogglans bladeren en 

ranken die alle kanten opschieten trekt al zo veel 

aandacht, dat je met slechts twee XL planten in 

de buurt al een heerlijk binnentuin gevoel krijgt. 

Zonder vlinders en zoemende hommels, maar 

door de combinatie met meubels in hout, stof, 

rotan en bamboe minstens zo puur natuur. Door er 

subtiel wat industrieels aan toe te voegen, krijgt  

de eethoek net wat meer stevigheid. 

LEPSIMIUM CRUCIFORME

TETRASTIGMIA

EPIPHYLLIUM (zaagcactus)

PLATYCERIUM (hertshoorn)

SCHEFFLERA (vingerboom)
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HOOG werker
Hij vraagt wel wat ruimte, maar dan staat er ook 

wat. Een boompje vervult in huis al gauw de rol 

van levend kunstwerk. Wil je een overdadige 

jungle voorkomen? Kwestie van mooi doseren. 

Liever een paar grote planten erbij dan heel 

veel kleintjes. En het toon-op-toon principe doet 

ook veel om de rust te bewaren. Zo hebben 

deze olijf- en eucalyptusboom dezelfde  

grijsgroene bladtinten. 

OLIJFBOOM

EUCALYPTUS AZURA

STYLEN

vtwonen | 055054 | vtwonen



PLANTwand
Ga er lekker bij zitten en relax! Opvallen 

doet ie – de vormentaal van de bladeren 

is zo uitgesproken, dat je weinig tot niets 

nodig hebt om de muur nog op te fleuren – 

maar verder heb je geen omkijken naar 

zo’n joekel van een boomknuffelaar (in het 

wild klimt ie via bomen). 

GROEN st rook
Eén plantenverzameling maakt meer indruk dan her en 

der door de ruimte verspreide exemplaren. De cluster-truc: 

probeer variatie aan te brengen in bladvorm, groentint, 

bladtekening en hoogte. Wat de potten betreft is het dan 

juist weer een aanrader om voor eenheid te kiezen. Denk: 

alles in natuurlijke materialen en/of dezelfde kleur. 

PHILODENDRON 
BIPINNATIFIDUM

CRASSULA

FATSIA JAPONICA 
(vingerplant)

ALOCASIA PORTODORA EN 
WENTII (olifantsoor)
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Wand geverfd met kalkverf kleur Denim, 
per liter € 45,85 (cartecolori.nl). Grote 
trolley Industry van New Routz € 595,-, 
blauwe metalen koffer € 79,95, olijfgroene 
metalen koffer € 79,95, opgevouwen 
vloerkleden Kelim in Dessin Blue en Dessin 
Stone Green, 170x240 cm per stuk € 99,-, 
rieten mand € 17,50 (hetkabinet.nl).  
Blauw geverfde bloempot Ingefära € 3,49 
(ikea.nl). Pelikaan € 59,- , groene vaas  
€ 49,- (sissy-boy.com). Planten: in blauwe 
koffer een hertshoorn/Platycerium 
Bifurcatum, daaronder een zaagplant/
Epiphyllum Succulent, betonnen pot 
(tuincentrum). Grote klimplant 
Tetrastigma Voinierianum (kwekerij). 

Hoekbank Kick € 1650,-, grote salontafel € 449,-, kleine salontafel € 299,-, rotan 
fauteuil Egg Chair € 395,- (hetkabinet.nl). Gestreept kussen op fauteuil € 29,99 
(sissy-boy.com). Groene linnenmix plaid € 39,99 (hm.com). Vloerkleed Vietnam Days, 
Stonewashed Blue Cotton Block Print, 200x300 cm € 398,- (aaimadewithlove.nl). 
Boompjes: olijfboom en Eucalyptus (kwekerij). Naturel-groene mand € 59,95 
(manggisliving.nl) met plant Schefflera Elegantissima (tuincentrum). Blauw houten 
gelakte plantenpot € 49,- (hetkabinet.nl) met plant Kalanchoë (tuincentrum). Blauwe 
glazen karaf per 3 € 26,95, blauwe fruitschaal van keramiek € 29,95, hoge blauwe 
glazen per stuk € 8,95, lage glazen per stuk € 6,95 (hkliving.nl). Grote vintage vaas  
€ 65,- (mippies.com). Kussens op de bank van links naar rechts; vlakken multicolour  
€ 39,95 (hkliving.nl), langwerpig groen gedessineerd € 29,99 (sissy-boy.com), groen 
stonewashed kelim € 49,95 (hetkabinet.nl), met bladprint € 9,99 (hm.com), met vlakken 
patch € 39,95 (hkliving.nl), groen stonewashed kelim € 35,- (hetkabinet.nl). Poster  
€ 29,95 (hkliving.nl). Bankje, grote plantenpot links, houten kruk en boeken privébezit. 

>Plant Philodendron Bipinnatifidum 
(kwekerij). Loungechair Wicker € 369,-, 
ingelijste lijntekening vrouw € 57,50 
(hkliving.nl). Blauw kussen met 
plantillustraties € 8,- (hema.nl). Petrol 
linnen doek € 49,99, lichtgroen bord  
€ 12,99 (hm.com). Bananenblad poef 
Alseda € 29,95 (ikea.nl). Mok € 8,99 
(sissy-boy.com). Betonnen pot 
(tuincentrum). 

Behang Collection Panthera dessin  
nr. 220134, per rol € 39,95 (bnwalls.com). 
Planten: links voor Schefflera Amata,  
op zuil de cactusachtige Lepismium 
Cruciforme (tuincentrum), achter tafel 
Schefflera Amata (kwekerij). Eettafel op 
schragen, 180x80x76 cm (lxbxh) € 359,- 
(hkliving.nl). Oude unieke stoeltjes  
per stuk € 139,- (old-basics.nl). Rotan 
hanglamp Retail € 285,- (manggi s - 
living.nl). Donker petrol linnen tafelkleed  
€ 49,99, lichtgroene schalen per stuk  
€ 24,99, lichtgroene borden per stuk  
€ 12,99, lichtgroene schaaltjes per stuk  
€ 7,99 (hm.com). Petrol diepe borden per 
stuk € 8,- (kwantum.nl). Blauwe glazen 
vaas € 12,50 (hema.nl). Linnen servetten 
Dusty Blue € 9,50, linnen sjaal Olive € 35,- 
(timelesslinen.com). Offwhite kussen met 
groene bladeren € 9,99, groen fluwelen 
kussen € 7,99 (hm.com), lichtgroen 
kussen met groene en blauwe blaadjes  
€ 8,- (hema.nl). Rotan mand € 29,95 
(manggisliving.nl). Zwarte houten bank 
privébezit. 

< Van links naar rechts. Plantenpotje 
Ingefära € 3,49 (ikea.nl), geverfd met 
muurverf kleur Maritiem per liter € 14,49 
(gamma.nl). Blauw geverfde plantenpot 
Ingefära € 19,95 (ikea.nl) met plant 
Fatsia/vingerplant (tuincentrum). Blauwe 
fruitschaal van keramiek € 29,95 
(hkliving.nl). Plant met grote bladeren 
Aocasia Portodora (tuincentrum). 
Donkergroene rieten mand € 22,95 
(hetkabinet.nl). Plant met donkergroene 

bladeren Alocasia Wentii (tuincentrum). Blauw geverfde plantenpot Ingefära € 9,99 
(ikea.nl). Naturel-groene mand € 59,95 (manggisliving.nl) met vetplant Crassula 
(tuincentrum). Oud uniek stoeltje € 139,- (oldbasics.nl). Klos groen touw € 12,50 
(hetkabinet.nl). Schaar € 9,95 (sissy-boy.com). 

> Wand geverfd met kalkverf in kleur 
Agave per liter € 45,85 (cartecolori.nl). 
Rotan ornament op muur € 69,95, 
bamboe lantaarn € 88,95, mand van 
waterhyacinth € 54,95 (manggisliving.nl). 
Jeansblauwe sprei Gulved, 26x250 cm  
€ 49,95 (ikea.nl). Grijsblauw linnen 
dekbedovertrek, 240x220 cm € 219,-, 
linnen kimono Hortensia € 119,-, grijs- 
blauw linnen laken op kist, 240x260 cm  
€ 139,- (timelesslinen.com). Olijfgroen 
dekbedovertrek, 240x220 cm € 99,-, 
groen fluwelen kussen, 50x90 cm € 19,99 
(hm.com). Hardblauw kussentje Venche  
€ 4,99 (ikea.nl). Grijsblauw linnen/katoen 
kussen € 49,95, blauwe klapstoel  
€ 29,99, groene metalen kist € 69,95, 
grijsblauw kussen op kist € 49,95 
(hetkabinet.nl). Boompje Lyrata/
tabaksplant - vioolbladplant (kwekerij). 
Plant Monstera Deliciosa plant, betonnen 
pot (tuincentrum). 
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OP frisser 
Een mooie manier om natuurlijk groen te 

integreren in huis? Met nog meer groen, in de 

vorm van accessoires, en hier en daar een 

verfrissend diepblauwe tint. Daar steekt het 

plantengroen extra bij af. Ga in de slaapkamer 

voor grote planten met veel bladvolume. Die 

doen het goed als luchtzuiveraar, geluidsdemper 

en houden de luchtvochtigheid op peil. 

MONSTERA DELICIOSA (gatenplant)

FICUS LYRATA (tabaksplant)

TETRASTIGMIA Groeit supersnel, ’s zomers soms wel een meter per week Water bij 
te veel of te weinig kunnen nieuwe scheuten eraf vallen Licht graag, maar niet vol in 
de zon Idee laat ’m langs balken of een kast klimmen EPIPHYLLIUM: zaagcactus 

Licht fijn, maar niet direct zonlicht Dorst heeft anders dan andere cactussoorten 
regelmatig water nodig Verrassend wordt met een beetje geluk een nachtbloeier 
PLATYCERIUM: hertshoorn Verzorging vraagt om groene vingers Wenst een lichte 
of halfschaduw plek Opvallend kan tegen droge lucht Idee ook mooi op een kruk of 
in een hangmand SCHEFFLERA: vingerboom Bijnaam de groene geluksbrenger 

Opvallend sterk en makkelijk in onderhoud Toekomst kan nog jaren met je 
meegroeien. LEPSIMIUM CRUCIFORME Soort cactusachtige Dorst zuinige 
drinker Hangplek graag wat donker EUCALYPTUS AZURA Houdt van zon! 
Weetje komt van oorsprong uit Australië, het is een heilige boom voor de Aboriginals 
OLIJFBOOM Wat echte zonaanbidder Gruwelt van droge verwarmingslucht, tocht 
en natte voeten Plek graag voor een groot raam of in de serre Water wekelijks een 

scheut ALOCASIA PORTODORA EN WENTII: olifantsoor Bladeren fors, maar 
elegant gestileerd Dorst regelmatig water geven, zodat de kluit niet uitdroogt 
Opvallend bij te veel water transpireert ie via de bladpunt FATSIA JAPONICA: 
vingerplant Lengte kan wel 2 meter worden Gek op water, maar houdt niet van natte 
voeten Plek zowel licht als donker volstaat, maar niet vol in de zon CRASSULA 

Groene vingers niet nodig, deze vetplant vraagt weinig aandacht en water Groeit 
traag! PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM Grootte de bladeren aan een lange 
steel kunnen wel een meter worden Bijzonder sterk en makkelijk te onderhouden 
MONSTERA DELICIOSA: gatenplant Karakter sterk; geen probleem als je ’m een 
keertje vergeet water te geven Plek doet het ook goed bij minder zonlicht Bijzonder 

staat bekend als luchtzuiveraar FICUS LYRATA: tabaksplant of vioolbladplant Plek 
liefst warm en licht, maar niet in de volle zon Water regelmatig kleine scheutjes 
Opvallend hoe hoger hij wordt, hoe groter de bladeren

PLANT info
STYLEN
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