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Hello my name is Sansevieria kirkii Friends  

 

Oma kent ons ook al jaren als de 
Sanseveria. Ik ben de modernste in 
de familie ! 

Wij zijn een van de gemakkelijkste 
kamerplanten en groeien van 
oorsprong in Afrika.  

In Nederland zijn wij bekend als 
Vrouwentongen en in België als 
Wijventongen.  

De plantenfamilie is Agavaceae. 

 

 

Water geven 

Sansevieria's verbruiken zeer weinig water. De enige manier om een 
Sansevieria dood te krijgen, is door de kamerplant teveel water te 
geven. Het is daarom beter om bij twijfel geen water te geven. Het 
is van belang dat alle aarde goed is opgedroogd alvorens de 
Sansevieria opnieuw water krijgt. Anders is er kans op wortelrot. 

In de winter kan de Sansevieria gerust 6 tot 8 weken zonder water. 
Gedurende de groeiperiode (lente en zomer) is eens per 2 weken 
voldoende. Tijdens een hittegolf mag de Sansevieria wel een extra 
gietbeurt. 

De hoeveelheid is onder andere afhankelijk van de potmaat en 
lichtintensiteit. Hoe groter de pot, hoe meer water de grond kan 
opnemen. Daarnaast is het zo dat een Sansevieria voor een raam op 
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het zuiden wel 2 tot 3x zoveel water nodig heeft als een kamerplant 
voor een raam op het noorden. Voelt de grond na 3 dagen nog steeds 
erg nat, geef dan minder water. 

Sproeien 

De Sansevieria kan uitstekend tegen droge lucht. Sproeien is daarom 
niet noodzakelijk. Wel kan sproeien worden gebruikt om stof van de 
plant te verwijderen 

Standplaats 

De Sansevieria stelt geen hoge eisen aan de lichtintensiteit. Zodra 
deze binnenplant dichterbij het raam staat kleurt het blad lichter. 
De Sansevieria Black Coral blijft daarom juist mooier als deze 
binnenplant wat verder van het raam af staat. 

Wanneer de Sansevieria verder van het raam staat zal de 
waterbehoefte minder worden en de groei vertragen. Een afstand van 
meer dan 4 meter van het raam wordt afgeraden. 

Minimale temperatuur 

Overdag:  +/- 18 °C 
'S nachts: +/- 13 °C 

Verpotten 

Ook op het gebied van verpotten is de Sansevieria een makkelijke 
kamerplant. Verpotten kan direct na aanschaf. Maar ook wanneer de 
Sansevieria zich uit de huidige pot drukt, na een jaar of 3. Een 
paar beschadigde wortels kan bij een Sansevieria niet zoveel kwaad. 
Gebruik een sierpot waarbij de diameter minimaal 20% breder is als 
de vorige. Gebruik universele potgrond of cactusgrond. Voeg alleen 
hydrokorrels toe indien er een drainage gat aanwezig is. 

Voeding 

Een Sansevieria groeit niet snel en heeft daarom maar weinig voeding 
nodig. Geef alleen in de lente of zomer een lage dosering vloeibare 
voeding. Ongeveer 1/4 van hetgeen wat er op de verpakking van de 
kamerplantenvoeding staat vermeld. Of speciale voeding voor 
Cactussen. 

Verkleurende bladeren 
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De Sansevieria wordt donkerder van kleur wanneer deze verder van het 
raam staat, of lichter indien de standplaats dichtbij het raam is. 
Beide standplaatsen zijn prima 

Snoeien 

Een Sanseveria kan niet gesnoeid worden. De groei zal dan stoppen. 
Over het algemeen worden Sansevieria's niet groter dan 150cm. Mocht 
de kamerplant toch te groot worden dan kan je het beste de grootste 
bladeren verwijderen door deze op de bodem af te snijden. Snoeien 
halverwege het blad kan wel, maar is niet altijd mooi. Bruine 
vlekken kunnen weggesneden worden 

Vermeerderen 

Het vermeerderen kan door stekken of scheuren. Bij het scheuren 
blijft de kleur behouden. Bij het stekken van bonte exemplaren zal 
de plant verder groeien als een groen exemplaar. 

Bloemen 

De Sansevieria kan bloeien als kamerplant. Het is echter beter om 
deze te verwijderen om de plant zijn energie te sparen. Het bloeien 
kan een zoete geur verspreiden. 

Giftig? 

Sansevieria's zijn licht giftig. Pas op dat kinderen of dieren er 
niet op knagen. Dit kan leiden tot maag en darm klachten. 
 

Ziektes 

De Sansevieria heeft zelden last van ziektes. Een harde straal water 
spuit alle luis gemakkelijk van het stevige blad. 

Soorten 

Er zijn vele soorten Sansevieria in de handel. Enkele soorten: Ayo, 
Bacularis, Black Coral, Blue Star, Cylindrica, Golden Edge Hahnii, 
Golden Hahnii Black, Gold Flame, Kirkii, Laurentii, Malaika, Mikado, 
Moonshine, Musica, Spikey, Straight, Superba, Twister, Victoria, 
Zeylanica 
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