
Opkweken uit zaad loont! 
 

Door Robbe van Rie 

 

In 2015 werd mijn interesse 

voor vleesetende planten voor 

het eerst gewekt toen ik een 

vliegenval zag staan in mijn 

lokale tuincentrum. Ik was 

gelijk gefascineerd hoe een 

plantje zich zo had ontwikkeld 

en gespecialiseerd om 

insecten te lokken, vangen en 

verteren. 

 

In de jaren nadien is mijn 

collectie in rap tempo 

gegroeid en ben ik vooral 

gaan focussen op Sarracenia. 

Aangezien deze planten 

makkelijk zijn om buiten te 

houden en er veel variatie is 

qua grootte, vorm en kleur, 

werd dit al snel mijn favoriet. 

En daar komt nog eens bij dat 

het mogelijk is om alle 

verschillende soorten met 

elkaar te kruisen, waardoor er 

eindeloos veel combinaties 

mogelijk zijn! 

 

 

 

 

 

De laatste jaren heb ik mijn 

eerste pogingen gedaan om 

Sarracenia uit zaad op te 

kweken en om zelf de planten 

die ik had staan met elkaar te 

kruisen. De zaailingen van 

deze inspanningen zullen te 

zien zijn in dit artikel.  

 

Mijn bedoeling is om te laten 

zien wat er allemaal mogelijk is 

en om zo anderen ook aan te 

moedigen om zelf uit zaad op 

te kweken. En of je dan aan de 

slag gaat met Sarracenia, 

Dionaea of Nepenthes maakt 

mij niet uit. Zolang er maar iets 

moois uit komt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schnells Ghost x Minor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brooks Hybrid x Praetorian Guard 



Hybridisatie 

Bij het maken van kruisingen 

kun je ervoor kiezen om de 

hoofdsoorten met elkaar te 

kruisen; bijvoorbeeld 

leucophylla x minor. Deze 

kruising heb ik uitgevoerd 

tussen een bijna volledig witte 

leucophylla en een vrij 

typische minor var. minor. 

Het resultaat van deze 

kruising is een hybride met de 

uiterlijke kenmerken van beide 

ouders. Alle zaailingen 

hebben de witgevlekte kap vol 

nerven van een leucophylla en 

de lichtvensters aan de 

achterkant van een minor. De 

kleur van de bekers varieert 

van lichtroze tot donkerrood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zitten wel verschillen in 

grootte en kleur tussen de 

leucophylla x minor 

zaailingen, maar over het 

algemeen lijken ze allemaal 

sterk op elkaar. Dit is namelijk 

het verwachte resultaat van 

een kruising tussen twee 

“zuivere” hoofdsoorten.  

 

Complexe kruisingen 

Als je echt op zoek bent naar 

veel variatie in het nageslacht, 

zou je een complexe kruising 

kunnen maken door weer 

verder te kruisen met een 

andere hybride. Op die manier 

zit er niet enkel leucophylla en 

minor in de mix, maar ook nog 

eens de eigenschappen van 

de andere hybride.  

 

Het voordeel van deze 

genetische variatie is dat je uit 

één enkele zaadbol veel 

verschillende zaailingen kunt 

krijgen. Mijn tip zou dan ook 

zijn om meer zaden te zaaien 

van een complexe kruising, 

zodat je later meer keuze hebt 

uit de nakomelingen. 

 
Leucophylla x Minor 



Kruisbestuiving of 

zelfbestuiving? 

Bij kruisbestuiving, wordt het 

stuifmeel van een plant 

gebruikt om een andere plant 

te bestuiven. Bij zelfbestuiving 

wordt het stuifmeel gebruikt 

om een en dezelfde plant te 

bestuiven. 

 

Het belangrijkste voordeel van 

kruisbestuiving is dat de kans 

op gezonde planten groot is 

door de genetische variatie 

die vanzelf ontstaat. Bij 

zelfbestuiving werk je met een 

beperkte genenpoel en wordt 

de kans op mutaties groter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voordeel van 

zelfbestuiving is dat er soms 

juist interessante mutaties 

naar boven kunnen komen.  

 

Een voorbeeld hiervan is een 

zaailing die is voortgekomen 

uit de zelfbestuiving van de 

flava var. atropurpurea 

‘Waccamaw’. Deze zaailing 

heeft relatief gezien een 

enorm brede lip in verhouding 

tot de kleine bekers die niet 

hoger worden dan 30 cm. 

Verder groeit en bloeit de 

plant prima, dus het is zeker 

een gezonde plant! 

 ‘Waccamaw’ x Self 

‘Waccamaw’ x Self 



Zelf aan de slag 

Het kruisen van Sarracenia is 

zeer gemakkelijk zelf te doen. 

De bloem kan bevrucht 

worden zodra de meeldraden 

(A) het stuifmeel laat vallen. 

Vanaf dit moment is de bloem 

1 tot 2 weken vatbaar voor 

bestuiving. Het stuifmeel (B) is 

lichtgeel van kleur en kan met 

een penseeltje of wattestaafje 

worden overgebracht naar 

een andere bloem voor 

kruisbestuiving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrijf met het penseeltje met 

een opwaartse beweging 

enkele keren over elk van de 

5 stempels van de bloem. De 

stempel (C) is een klein 

knopje aan het uiteinde van 

elk van de vijf bloempunten. 

Herhaal dit proces voor 

meerdere achtereenvolgende 

dagen om de kans op 

bevruchting te vergroten.  

 

Tip: Het is ook mogelijk om 

stuifmeel te bewaren in de 

koelkast om zo planten te 

bestuiven die later bloeien! 

 

Er is helaas geen garantie dat 

een bestuiving is gelukt, maar 

het is een goed teken als de 

vrucht (D) gaat opzwellen 

binnen enkele maanden na 

bevruchting.  

 
Aan het eind van de zomer in 

September/Oktober zal de 

vrucht bruin kleuren. Knip de 

bloem af voordat deze open 

scheurt en laat deze binnen 

enkele dagen drogen. 

Vervolgens kun je de vrucht 

openbreken (als dit niet 

vanzelf al gebeurt) en de 

zaden oogsten. 



Zaden kopen 

Als je nu zelf ook aan de slag 

wilt met opkweken uit zaad, 

maar je hebt geen planten om 

te kruisen is het uiteraard 

mogelijk om gebruik te maken 

van de zaadbank. Dit is een 

goede manier om tegen een 

redelijk prijs zaden te kopen 

van interessante planten die je 

zelf niet hebt. 

 

Indien je geen gebruik maakt 

van de zaadbank, kun je altijd 

op zoek gaan naar andere 

verkopers. In dat geval zou ik 

wel opletten om je niet te laten 

verleiden om hiervoor hoge 

bedragen neer te tellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kruising tussen 2 

‘speciale’ planten is namelijk 

geen garantie dat de 

nakomelingen ook bijzonder 

zullen zijn. Een kruising 

tussen 2 ‘normale’ planten kan 

net zo goed interessant zijn en 

is meestal een stuk 

goedkoper. 

 

Ongeacht op welke manier je 

aan de slag gaat met 

opkweken uit zaad, is het 

zeker de moeite waard om 

eens te proberen. Per definitie 

is elke zaailing uniek en het 

kan zomaar zijn dat jij de 

volgende ‘Saurus’ aan het 

opkweken bent!  
Alabamensis x ‘Goldie’ 

Alabamensis x ‘Goldie’ 


