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Plantfluencer: ’Een nieuw blad brengt vrolijkheid in een lastige periode. Plant-therapie noemen we dat’

Nieuwe plant brengt iedereen vrolijkheid
Dat het ook bij haar wel eens
mis kan gaan, deelt Kocken dan
ook bewust op haar sociale media. „Het lijkt op Instagram altijd
alleen maar te gaan om de perfecte plant, maar dat kun je niet
verwachten wanneer je zelf planten gaat houden. Ik heb ook weleens bruine plekken of ongedierte op mijn bladeren. Soms vergeet
ik een plant water te geven waardoor hij helemaal verdroogt. Het
gaat niet altijd perfect met de
bladeren van de planten. Ik wil
laten zien dat dat er gewoon bij
hoort.”

Omringd door meer dan honderd planten en altijd
vol enthousiasme maakt ’plantfluencer’ Roos Kocken video’s. Voor haar duizenden online volgers
heeft ze ’tips en tricks’ in petto om hun planten
goed te verzorgen. Sinds de lockdown vorig jaar is
dat aantal enorm toegenomen. In tijden van angst
en onzekerheid brengen planten plezier of leidt
het bij haar volgers tot een nieuwe hobby.

M

ijn favoriete plant?
Dat kan ik echt niet
zeggen”, lacht Kocken (36). Haar moeder en oma gaven haar vroeger al
planten, maar tijdens haar burnout in 2016-2017 ontstond een
obsessie. Op sociale media postte
ze voorheen al filmpjes als yogalerares, maar vanaf het moment
dat ze het ook over planten ging
hebben, groeide de interesse
enorm. Intussen volgen meer dan
25.000 mensen van over de hele
wereld haar op Instagram en is ze
enorm populair op YouTube.
„Toen ik op kamers ging, had
mijn moeder wat planten meegegeven. Voor mij was het een plant
die ik wat water gaf. Wanneer het
niet goed ging, bracht ik ze naar
mijn moeder die ervoor zorgde.

Nu is het omgedraaid en geef ik
mijn moeder planten. We geven
elkaar tips en hebben samen een
mooie collectie.”

Hobby en beroep

Verzorging
Op sociale media laat ze haar
planten en hun verzorging zien.
Wanneer een plant bijvoorbeeld
moet worden verpot, maakt ze er
een filmpje van en beantwoordt
ze de vragen van haar volgers.
Daarnaast zoekt ze plantenexperts op die haar en haar volgers
meer kunnen vertellen over specifieke planten. Zo heeft Kocken
zelf veel Hoya’s en ging ze voor
meer informatie hierover naar
expert Paul Shirley.
Een achtergrond in biologie
heeft ze niet. Kennis over planten
haalt Kocken uit haar eigen erva-

Kocken met haar Philodendron Florida Ghost.

ringen, veel opzoekwerk en van
deskundigen. „Ik ben geen expert, maar heb alleen enkele jaren
als ervaringsdeskundige. Het is
leuk om experts aan het woord te
laten die de juiste informatie
kunnen delen zodat iedereen zijn
planten beter kan verzorgen.”
Manager van de Leidse Hortuskassen Rogier van Vugt is een van
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haar belangrijke leermeesters.
„Rogier is een goede vriend van
wie ik enorm veel heb geleerd. Ik
had twee Juweel-orchideeën
waarvan er eentje was doodgegaan. Hij kon mij precies uitleggen wat ik verkeerd had gedaan
en hoe ik ze beter kan verzorgen.
Dat helpt ook andere mensen die
dezelfde fouten maken.”

Het verzorgen van haar planten
en het maken van video’s zijn op
dit moment de grootste bezigheden van Kocken. Ze werkt samen
met tuincentra die planten en
plantproducten verkopen. Ze
maakt bijvoorbeeld filmpjes voor
de winkel, geeft productbeoordelingen en organiseert ’giveaways’.
Wat ze zelf het leukst vindt, is de
kamerplantenafdeling van tuincentra laten zien.
Met tuincentrum De Bosrand,
onder andere in Oegstgeest en
Wassenaar, werkt ze vaak samen.
„Het is leuk om te zien dat mijn
volgers de tuincentra die ik leuk
vind daarna gaan bezoeken. Bij

We kopen veel meer planten sinds de lockdown
Het vele thuiszitten betekent dat
er massaal is geïnvesteerd in een
groener interieur. Er zijn vorig
jaar veel meer bladbegonia’s,
calathea’s en andere hippe kamerplanten verkocht.
Steeds meer huizen veranderen
langzaamaan in een kleine jungle. Want de lockdown is een
toptijd voor veel plantverkopers
en tuincentra. Vooral online plantenwinkels zagen het aantal bestellingen sinds de coronapandemie flink stijgen. Er werden veel
saaie plekken in huis opgevrolijkt
met grote exotische kamerplanten en hangplanten.
Zo verkocht webshop Tuincentrum.nl, met een locatie in Aalsmeer, twee keer zoveel planten
tijdens de coronacrisis als het jaar
ervoor. Dit komt neer op 85.000
bestellingen voor 2020 in Nederland en België. ,,Vooral toen de
tuincentra in België tijdelijk dicht
moesten, ging het hard. En nu in
Nederland tuincentra tijdelijk
dicht moeten, merken wij dat ook
direct’’, vertelt Pim Donkerlo van
de online plantenverkoopsite.
Online plantverkoper Florastore kreeg in april een plotselinge
groei van bezoekers: maar liefst
honderd procent. In juni zat het
aantal extra bezoekers op 115
procent. Dit betekende zoveel
extra bestellingen, dat de winkel
de verkoop aan Europese klanten
tijdelijk moest stopzetten. ,,Alleen zo konden we aan de vraag
uit Nederland voldoen’’, zegt
Lennart van den Dool.
Tuincentrumketen Intratuin
merkt eveneens dat er meer planten zijn verkocht afgelopen jaar,

maar wil exacte getallen niet delen.
Donkerlo snapt de toenemende
vraag naar planten ’absoluut’. ,,We
zitten allemaal thuis, kijken de
hele tijd tegen hetzelfde aan. Dan
wil je die omgeving mooier en
aantrekkelijker maken. Doordat
we meer thuiszitten, houden we
ook meer geld over om in ons huis
te steken. Een plant is direct een
verbetering voor je interieur, zeg
ik niet geheel objectief. Maar het
wordt er meteen gezelliger van
met een mooie plant. En planten
zijn ook goede cadeaus om te
geven, dat is dan ook veel gebeurd.’’
Voor binnen zijn er veel grote
’gatenplanten’ gekocht zoals de
hippe monstera. Ook palmachtige
planten bleken populair. Daarnaast werden er grotere exemplaren gekocht van bladbegiona’s,
alocasia’s en philodendrons. Het
mocht allemaal best wat ruimte
innemen.
Maar niet alleen zijn er veel
meer planten voor binnen gekocht, ook is er flink in tuinen
geklust. Daar werd vooral voor
’verrijking’ gekozen, het opvullen
van wat saaiere plekken in de tuin
met bijvoorbeeld bloemen of
kleinere plantjes. Siergrassoorten
gingen als warme broodjes over de
toonbank en in de tuin gezet.
De plantverkopers merkten dat
niet iedereen groene vingers heeft.
Plantliefhebbers gingen vooral
voor het uiterlijk van een plant en
stonden niet altijd stil bij het
onderhoud.
Donkerlo van Tuincentrum.nl:
,,Mijn advies is altijd om eerst te
kijken wat je wil en waar de plant

komt te staan in huis. Is daar veel
licht? Kijk welke plant het op die
plek goed doet. Ook is het slim
om eerst te bedenken wat voor
onderhoud je wilt verrichten. Veel
hippe binnenplanten komen uit
warme, vochtige omgevingen.
Dat zijn jungleplanten. Nu zijn

onze woningen vaak wat droger,
door de verwarming en kou. Het
is belangrijk om die planten niet
op de tocht te zetten en regelmatig water te geven, anders worden
ze gauw minder mooi.
Heb je minder tijd en zin in
onderhoud, kies daar dan een

Tuincentrum Global Garden in
Zwaanshoek had ik een filmpje
opgenomen voordat ze op sociale
media bekend waren. Vervolgens
kwamen daar ook steeds meer
mensen onder wie ook uit Duitsland.”
Behalve het werk met planten
heeft Kocken een yogabedrijf en
geeft ze cursussen over lichaamspositiviteit. De yogalessen werden
in maart grotendeels stilgelegd
door corona. Enkele weken later
had ze een ongeval waar ze een
tijdelijk hoofdletsel aan overhield.
Het herstel gaat langzaam en het
lukt nog niet om naast haar planten nog veel ander werk te doen.
De planten helpen Kocken om
de moeilijkere periodes door te
komen. „Planten kunnen je het
gevoel geven dat je iets nuttigs
doet. Een plant die water wil, geef
je water en daarna wordt hij weer
blij. Een plant die je verpot, gaat
het daarna weer goed doen.” De
voldoening die ze krijgt van het
verzorgen van planten is voor haar
dan ook enorm groot. „Het is erg
leuk om te zien wanneer er een
nieuw blad komt. Dat brengt
vrolijkheid in een lastige of verdrietige periode. Plant-therapie
noemen we dat”, lacht ze.
Inge van Dijck

merlin duikt in
de microplastics
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interview ’Plantfluencer’ leert online meer dan 25.000 volgers planten verzorgen

Bonte
planten
Planten met onbedoelde
gekleurde vlekken en stipjes werden vroeger door
kwekers weggegooid omdat ze ’mislukt’ waren en
niet verkochten. Nu zijn ze
razend populair.
Plantliefhebbers betalen
er grote bedragen voor.
Bonte planten staan beter
bekend onder de Engelse
term ’variegated plants’
wat komt van het Latijnse
’variegata’.
De witte, roze of gele
kleur in bonte planten
ontstaat door een genetische afwijking in de groei
van de plant. Op deze
plekken mist het groene
chlorofyl. Nadelig is wel
dat de plant op deze plekken ook geen fotosynthese kan uitvoeren wat
noodzakelijk is om in leven te blijven.
Bij sommige planten zoals de Thai Constellation
Monstera en de Philodendron ’Ring Of Fire’ blijven
de planten levenslang
bont. Andere planten hebben soms een bont blad
waarna ze vervolgens
weer bladeren maken in
hun ’normale’ kleur.

plant voor uit. Bij veel plantenzaken, ook online, kun je genoeg
advies inwinnen. Met een beetje
voorbereiding en kennis, heb je
veel meer plezier van de planten
in huis.’’
Merlin Mulder
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Een plant
maakt de boel
meteen
gezelliger
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Ze gaan maar niet
weg, die deeltjes
D

at in veel verzorgingsproducten iets van
plastic zit, is me inmiddels wel duidelijk.
Bij mij gaat het ongeveer om de helft van het
spul dat ik gebruik. Maar wat gebeurt er
vervolgens mee?
Het simpele antwoord: het meeste spoelen
we weg in het afvoerputje.
Van wat wij in de badkamer gebruiken,
komt het meeste in het rioolwater terecht.
We wassen het weer van ons af en spoelen
het uit ons haar. Volgens onderzoekers van de
Vrije Universiteit Amsterdam is de kans klein
dat onze huid microplastics opneemt en vasthoudt.
Vervolgens spoelen de ingrediënten, zoals
die microplastics, naar de waterzuiveringsinstallaties. Daar zijn allerlei filters en dergelijke om ons afvalwater te zuiveren. Het probleem is alleen met die microplastics, dat
deze niet goed opgevangen kunnen worden
of gefilterd. Deeltjes zijn soms zo microscopisch klein, dat deze niet tegengehouden
kunnen worden. Tja. En dan? Dan stromen ze
lekker verder.
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht,
Wageningen University & Research en de
Universiteit van Amsterdam hebben microplastics en -rubbers in de Dommel, de Maas
en Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties gemeten. De vermoedens zijn dat oppervlaktewater meer plastic deeltjes bevat dan
grondwater. Het merendeel van alle microplastics in zeeën en oceanen wordt aangevoerd door rivieren, waar de microplastics
vanuit meerdere bronnen samenkomen.
Voor wie nu meteen alle producten vol
microbeads het raam uit wil gooien, wacht
even. Plastics uit verzorgingsproducten zijn
heus niet alleen de oorzaak van alle vervuiling
door micro- en nanoplastics in het water. Als
ik in allerlei onderzoeken duik, lees ik dat
plastic afval namelijk veel deeltjes loslaat. En
dan denken we al gauw aan vuile oceanen ver
weg vol troep. Klopt. Maar let ook eens op
sloten en vaarten in de buurt. Als ik een rondje wandel in mijn eigen buurt dan zie ik soms
meer plastic troep in de sloot dan eenden of
andere watervogels. Helaas is de plastic soep
ook hier.
En kleding van synthetische materialen,
plastic dus, laat tijdens het wassen kleine
deeltjes los. Komen ook in het afvalwater
terecht.

Hoe meer ik mij er in verdiep, hoe meer het
mij opvalt dat je microplastic op steeds meer
plekken vindt. Zo lees ik over microplastics die
van tapijt loskomen of van plastic verpakkingen om voedsel heen. Plastic komt ook los van
bijvoorbeeld autobanden.
Het is schokkend dat er zoveel bronnen zijn
die de deeltjes ’veroorzaken’. En ik begin me
er wel steeds meer zorgen om te maken.
Want er kleeft een groot probleem aan plastic, zeggen allerlei onderzoekers. Plastic
breekt bijna nooit helemaal af, alleen maar in
nog kleinere stukjes. Het slijt als het ware en
laat deeltjes los, maar gaat dus niet weg zoals
bijvoorbeeld papier of veel andere materialen.
Die plastic deeltjes blijken schadelijk te zijn
voor wat er zoal in en van het water leeft. Zo
zijn er microplastics aangetroffen in oesters,
garnalen, vissen en andere waterdieren. De
dieren zien de minuscule stukjes aan voor
voedsel of krijgen het ’gewoon’ binnen omdat
ze nou eenmaal in dat water leven.
Dus even terug naar die verzorgingsproducten waar ik me nu op stort. Nee, ze zijn niet
de hoofdoorzaak van de troep in de zee. Maar
ergens in een rivier of zee, of oester, of vis, zijn
misschien nog heel kleine deeltjes te vinden
van shampoo die ik heb gebruikt. Of van de
tandpasta die mijn vriendin voor haar dochtertje gebruikte. Of de bodybutter die mijn
moeder zo graag opsmeert. De glitters die je
op je ogen smeerde voor dat leuke feestje.
Al die vervuiling van cosmetica helpt niet
mee aan de al bestaande vervuiling van de
oceaan. Sterker nog, het komt er bovenop.
Wat ik mij nu telkens afvraag: als er stukjes
microplastic in oesters en vissen zitten, zitten
die dan ook in mij? In ons allemaal?
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Microplastics

Komende weken duikt journalist Merlin
Mulder in de wereld van de microplastics in
verzorgingsproducten.
Reageren? merlin.mulder@mediahuis.nl

