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In zijn laatste artikel van maart 2017 vertelde Erik Wevers over zijn nieuwe 
terrarium van 60x46x80 em (lxdxh}. Het is vooral een plantenbak geworden 
met veel mini- en micro-orchideeen. Erik wil de lezers van ons magazine 
geregeld op de hoogte houden van zijn reilen en zeilen met dit terrarium, en 
onderwerpen behandelen die u, hoopt hij als ON-lid van het eerste uur, zullen 
aanspreken. Vermeldenswaardig is ook dat Erik al in het eerste nummer van 
de eerste jaargang van ons ON magazine een artikeltje over orchideeen heeft 
geschreven. Zijn allereerste artikeltje stond in 1984 in het tijdschrift Lacerta. 

I n mijn terraria hebben planten altijd een pro
minente rol gespeeld. Daarnaast heb ik ook 

geprobeerd om er 'bewegende' organismen aan 
toe te voegen met gifkikkertjes. In mijn huidige 
terrarium waren dat enkele Ranitomeya fantastica 

(nominaatvorm). Oat was geen succes. Deze kikker
tjes deden het slecht; het klimaat in dit terrarium 

was hun schijnbaar toch te koud Ik heb ze geruild 
voor orchideeen en bij Wouter Olthof vijf exempla

ren van de gele hooglandvorm Ran tomeya sirensis 
gekocht (voorheen R Jamasi). Deze kikkertjes doen 
het tot nu toe goed, maar dat gold n het begin ook 

voor mijn R. fantasttca. A s deze k1kker het ook niet 
gaat doen, probeer een hooglandvorm van Epipe
dobates anthonyi/tricolor. Ameerega Silverstone/ 

vmd 1k oo prachtig, maar die z Jn veel te groot 

01et terrarium. De bovenkant 
geneel verwijderd, waardoor 

R.AtviTOMEYA FA!VTASTICA WAS VANWEGE EEN TE LAGE TEMPEAAiU\JR GEBo 

SUCCES !!II MUN TERRARIUM (FOTO: ROB VAN MOURICK). 
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Ianger aan om de voor orchideeen zo noodzakelijke 
luchtbeweging te krijgen. En ze blazen nu ook geen 
warme Iucht van de lichtkap het terrarium in, maar 

zuigen de vochtige Iucht uit het terrarium. Doordat 
het watergedeelte ook niet meer wordt verwarmd 

(was 22 °C) bepaalt de kamertemperatuur de tem
peratuur van het terrarium. De Iucht gaat door de 
aanzuiging van de ventilatoren van onder uit het 

terrarium, via de ventilatiestrook onder de voorrui
ten naar boven en via het glazen dak met 
'fruitvliegproof' gazen stroken zo de huiskamer in. 

De luchtvochtigheid is bij dit alles aangepast door 
de ventilatoren niet meer drie maal per dag een 

kwartier te Iaten werken, maar tussen 8 uur 's och
tends tot 5 uur 's middags elk uur 5 minuten te Ia

ten draaien. Op deze manier blijft de door mij ge
wenste hoge luchtvochtigheid bestaan. Van 12 uur 
's nachts tot 6 uur 's ochtends staan aile ventilato

ren uit. Bij het vorige systeem had ik vaak beslagen 
voorruiten, maar nu aileen 's nachts en vroeg in de 
ochtend. Sproeien doe ik nog steeds handmatig en 

per plant verschillend. Zondags is de natte dag en 
dan sproei ik het gehele terrarium zeiknat. Indien 

nodig laat ik het mistapparaat wei eens een vol uur 

draaien, zodat aile planten nat worden, maar hun 
wortels niet of nauwelijks. 
In het terrarium is het nu op de bodem en tot onge
veer halverwege de bak 18 tot 20 oc en de bovenste 

'helft' is ongeveer 20 tot 25 °C (afhankelijk van de 
temperatuur in de woonkamer). In de nacht is er 

een duidelijke afkoeling van gemiddeld 3 °C. De 
luchtvochtigheid in huis valt mee, want ik heb de 
ramen veel openstaan en laat de boel regelmatig 

goed doorwaaien. Het luchten van een waning is 

overigens voor iedereen aan te bevelen. Bij mij 
moet dit zeker regelmatig gebeuren, omdat ik veel 
taxidermie (opgezette dieren) in huis heb, en ook 

nog 'ouderwetse' mottenballen gebruik. Om zelf ook 
niet nog kaler te worden is er altijd een goede door
luchting van mijn huis nodig. Ik test heel frequent 

het water in mijn terrarium en aquarium en heb 
nooit invloed gemerkt van de mottenballen. 

Orchideeen 
De orchideeen die voor onze terraria geschikt zijn, 
wil ik deze keer opnieuw ter sprake brengen. De 

orchideeenbeurs in de botanische tuin te Utrecht is 
net geweest en ik heb daar weer wat interessante 
plantjes gekocht. Die beurs wordt, net als onze kik

kerdagen, goed bezocht. Het verschil is wei dat de 
gemiddelde leeftijd ietwat aan de 'bejaarde' kant is, 
wat helaas voor veel verenigingen het geval is. AI

leen in de terrariumwereld blijkt dat mee te vallen. 
Orchideeen worden net als pijlgifkikkers goed 

'nagekweekt', waardoor de prijzen voor iedere lief
hebber op te brengen zijn. Met het Internet is de 

wereld erg klein geworden en bestel ik geregeld de 
fraaiste soorten van over de gehele wereld voor 
mljn terrarium. 

UIT HET RARITEITENKABINET VAN ERIK: 
DE WORTEL VAN EEN ORCHIS ( =TEELBAL) OP ALCOHOL 
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EEN KOUBRIE Bll DE RODE BLOEMEN VAN EEN ORCHIOEE MAXILLARIA. 
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Orchideeen hebben de mens al eeuwenlang gefasci
neerd. Oat begon al bij de oude Grieken. Die gaven 

deze planten de naam orchis, wat teelbal betekent. 
De ondergrondse delen van enkele Europese soar
ten {bijvoorbeeld Orchis maculata) lijken daar op. 
Maar de mens kweekt orchideeen toch vooral om 

hun biJzondere bloemen. Orchideeen behoren tot de 
meest soortenrijke plantengroep en aile vormen en 

kleuren die je maar kunt bedenken zijn vertegen
woordigd. Zelfs de op dit moment meest verkochte 
kamerplant ter wereld is een orchidee: Pha/aenopsts 

hybnde, waarvan de meeste in Nederlandse kassen 
worden gekweekt. 

ON magazme 2018-2 

De relatle tussen bloem en bestuiver 
De vorlge keer schreef ik al lets over de bestulvers 
van orchldeeen; daarop wll lk In dlt artikel wat ver

der lngaan. Die relatie tussen een bloem en bestul
ver kan heel ver gaan, zelfs zo ver, dat maar een 

soort een bepaalde plant kan bestuiven. Dit gaat 
goed zo lang de omstandlgheden niet veranderen. 
De meeste planten kunnen bestoven worden door 

meerdere groepen van bestulvers. Oat kunnen tege
lijkertljd bijvoorbeeld vleermulzen, vogels en lnsec
ten zijn. Altijd geldt dat bestuivers meer in dlenst 
staan van de planten dan andersom. Als bijv. In een 

nevelwoud het toch een keer Iicht vriest, zullen veel 
planten niet of later bloeien. Oat herstelt zlch wei 

weer, maar hun bestuivers moeten maar zien dat ze 
elders wat te eten kunnen krijgen. Ook een goed 
voorbeeld zijn de tropische stormen die de beplan

ting op een eiland bijna compleet kunnen verwoes
ten. Ik hoef maar de ellende op Sint Maarten In 
herinnering te roepen. Veel planten lopen wei weer 

uit of hun zaad zal voor nleuwe planten zorgen, 

maar voor een klelne eilandpopulatie van kolibries 
kan dlt verstrekkende gevolgen hebben. 

Wellicht Is het u opgevallen dat er in uw tuin welnig 
echt roodbloeiende vaste planten staan. De reden is 
dat roodbloeiende planten meestal door vogels wor

den bestoven en dan moet dat voedsel wei jaarrond 
verkrijgbaar zijn. Oat kan aileen maar als je als 

plant In een land groeit zonder echte winters. In ons 
land zljn de bloemkleuren blj inheemse planten zo 
verdeeld dat 32% geel bloeit, 26% wit en 15% ro

ze/rood. Echt rode bloemen, zoals de klaproos, ko
men in ons land weinlg voor, nog geen 5%. 

Maar wat hebben rode bloemen en vogels met el

kaar te maken? De reden is dat vogels slecht rul
ken, maar wei goed kunnen zien. Bij insecten is dat 
meestal andersom. Dus rood valt voor een vogel erg 

open kan dus met voedsel worden geassocieerd. 
Daarom zijn veel bessen ook oranje/rood. Opvallend 

is dan weer dat oranje/rode bessen in elke klimaat
zone veel voorkomen. Bij de kleur van bessen 
speelt het klimaat dus schijnbaar geen rol. De ver

spreiders van (de zaden van) bessen zijn vogels, en 
die komen wereldwijd ·n elke kllmaatzone voor. 

In een wat kouder nevelwoud ZlJn naar verhouding 

veel bloemen oranJe/rood. Oat IS weer te verklaren 
uit het feit dat het daar wat kouder is en veel neer
slag valt. Oat ziJn omstand gheden waarbij insecten 
het vaak af Iaten weten, maar vogels kunnen dan 

nog steeds hun rol as bestulver vervullen. In de 
piJIQlfkt' erlancen -z:Jn ol ones voornamelijk de 

bestu vers van OR.~ ceeen en bromelia's. Midden
en Zu d-Ameri aa se Ianden ZIJn erg rijk aan orchi
deeen en kolib: es (ongeveer 375 soorten). Aan de 

o oemvorm kan men vaak a afleiden hoe de snavel-
vonn a de ~ne ore hem bestuift eruit zal zien. 



Dit geldt ook voor de andere tropische werelddelen: 
Afrika en Azie kennen hun nectarvogels en sunbirds. 

In Tibet kent men het gezegde: ' Daar waar het dak 
van de wereld de hemel raakt, zijn aile bloemen 

blauw'. Echt intens blauwe bloemen vind je naar 
verhouding vaker hoog In de bergen. Ik heb geen 
idee waarom, m ssch en vanwege het uv-licht. 

WereldwtJd komen echt blauwe bloemen en blauwe 
dieren relat1ef mlnder voor. Gelukkig hebben wij 

dan weer n onze hobby Dendrobates· tinctorius 
azu·eus (mljn favoriete gifkikker). Voor zover ik dus 
wee~ s er maar een blauwe orchidee geschikt voor 

een ( r:lJn) g fl kkerbak: Dendrobium parvulum Ei
cnen~e cs. Daamaast bestaan er nog echt blauw

bloe ence orch•deeen in Australie. 

Vee! soorten orchideeen die behoren tot de Pleuro
ta aae doen aan insectenmimicri. De vaak bizarre 

bloemen moeten dus lijken op een of ander insect. 
Ze "' teren vaak kleine vliegjes of wespjes. Hierbij 
gaan ze zover dat hun bloemen vaak ruiken naar 

nun vrouwelijke mimicri-insect, om zo de mannetjes 
te okken die voor de bestuiving zorgen. Een mooi 

voorbeeld daarvan is Lepanthes calodictyon. 
Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Zo bestaat 

er in Afrika een prachtige rode vlinder die een rode 
orchidee bestuift (Disa). 

Bij de kleur wit komen vaak nachtactieve vlinders 

(motten) te pas. Witte bloemen zie je beter in het 
donker en geuren vaak heerlijk. Echt werk voor 
motten en vleermuizen. De natuur gaat daarin ook 

weer erg ver, neem een bekend voorbeeld van de 
orchidee Angraecum sesquipedale uit Madagascar, 

die een spoor heeft van wei 25 tot 30 em, met on
derin wat nectar. Charles Darwin voorspelde al dat 

er een mot met zo'n lange roltong zou moeten be
staan. Jaren na zijn dood werd die mot ontdekt, zijn 
toepasselijke naam is Xanthopan morganii praedicta 

' de voorspelde). In mijn terrarium is Aerangis punc
tata daarvan een goed voorbeeld. 

Wat te denken van bruin/zwarte bloemen? De com

posiet Cosmos atrosanguineus heeft de kleur van 
chocolade en ruikt ook echt naar chocolade, maar 

waarom? De orchidee Brasiliorchis schunkeana heeft 
ook al zo'n kleur, maar ruikt niet echt bljzonder. 

Maar het kan nog gekker. De orchidee Fredc/arkeara 
'after dark' is bijzonder zwart, maar dat is dan ook 
weer een 'man made' kruising, dus die mag eigen
hJI met mee doen. 

De relaties onderling in de natuur blijven een boei

end onderdeel van de natuur om te onderzoeken. 
Het stukje regenwoud dat Ieder van ons in onze 

terraria probeert na te bootsen is daar een voor

beeld van. Oat kan ook in mijn kleine terrarium van 
60 x 46 x 80 em. 

DEZE BLAUW 

BLOEIENDE 

DENDROBIUM 

PARVULUM 

EICHENFELDS 

KLEURT MOOI BU 

DE KIKKER 

DENDROBATES 

ITNCTORIUS 

AZUREUS. 

DE GEURIGE 

BLOEM VAN 

LEPANTHES 

CALODYCTJON 

BOOTST EEN 

INSECT NA OM 

MANNEWKE 

INSECTEN TE 

LOKKEN VOOR DE 

BESTUMNG VAN 

DE BLOEM. 

TREKKEN VAAK 

NACHTVUNDERS 

ON magazine 2018-2 9 



ERIK TUSSEN EN 

ONDER ZUN 

GIFKIKKER- EN 

ANDERE BOEKEN 

IN ZIJ N EIGEN 

BIBUOTHEEK. 

Tot slot 
Graag wil ik nog wat adressen geven van kwekers 
van orchideeen in ons eigen land:-

Reinhart Orchideeen, Haren (het hoge noorden), 
• Orchideeen Wubben, Hollandsche Rading (het 

midden van het land) 

• Claessen Orchideeen, Nederweert-Eind (het 

zuiden). 
Zoekt u nog wat goede literatuur over miniatuuror
chideeen, dan zijn twee boeken echte aanraders: 

• Miniature Orchids van R.F. Northen, 1980 ISBN 
0-442-25776-7 

• het tweedelige A compendium of miniature 
orchid species van R. Parsons en M.E. Gerrit

sen 2013 ISBN 978-1-908787-19-4. Voor dit 
compendium heeft u wei een stevige boeken

kast nodig. 
Ook erg interessant om te bekijken is de dvd van de 
BBC-documentaire: 'De fascinerende wereld van 

planten' (2014) van David Attenborough. 
Echt spannend wordt het met een episode uit Mids

omer Murders: 'Orchis Fatalis' (2008). Oat was 
'breathtaking tv'! 

James Bond deed in de film Moonraker (1979) de 

uitspraak: Het is niet mogelijk de totale mensheid 
uit te roeien met de geur van een zeldzame orchi
dee uit de jungle van Zuid-Amerika. 

Een laatste aanrader is nog de Tatort-aflevering: 
'Der Name der Orchidee' (2004). 
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Ja orchideeen zijn echt fascinerende planten. De 
volgende keer breng ik u weer op de hoogte van 

mijn bevindingen met mijn terrarium en vertel ik u 
weer iets over onze prachtige hobby. 

Meer weten over Erik Wevers? Ga naar: 
www.okopipi.nl ~ 

HET EERSTE MAGAZINE VAN ON MET EEN VERHAAL 

VAN ERIK OVER ORCHIDEEEN. 


