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over het lotus-effect: als je water op het ronde blad giet, 
wordt het niet nat maar rollen de druppels er als kwik 
weer af - en ze nemen tegelijk al het stof en vuil mee. Geen 
wonder dat ook (nano)wetenschappers en techneuten 
geïnteresseerd zijn in de lotus.  
Lotus (Nelumbo nucifera) is een waterplant, die van oorsprong 
afkomstig is uit Azië. Vanwege z’n geringe winterhardheid 
is hij in ons klimaat niet geschikt als vijverplant. Toch zijn 
sommige varianten van Nelumbo nucifera beter bestand tegen 
kou dan vaak wordt gedacht. Die variatie in winterhardheid 
hangt samen met het gebied van herkomst. Planten die zijn 
opgekweekt uit zaad van nelumbo’s die in het noorden van 
China groeien en daar de winter overleven in de modder 
onder een dikke ijslaag, zijn veel beter bestand tegen kou 
dan hun verwende neefjes uit Thailand. 
De meer winterharde types kunnen in de zomer 
heel goed in de tuin staan, bijvoorbeeld in een 
grote met water gevulde pot of minivijver.  In 
het najaar verhuist de plant naar een vorst-
vrije schuur of kelder, waar je hem in vochtige 

oms lees je bizarre dingen over de kiemkracht 
van zaden. Zo zou het gelukt zijn zaad van 
duizenden jaren oud, dat ooit gevonden 
werd in de piramides van Egypte, weer te  
laten ontkiemen. Helaas, een fabeltje.

Wel echt waar is het verhaal over de antieke zaden van de 
lotus (meer dan 1200 jaar oud!) waaruit weer frisse zaai-
lingen konden worden opgekweekt. Die enorme, verborgen 
vitaliteit is maar één van de bijzondere eigenschappen 
van de lotus. In het boeddhisme symboliseert deze plant, 
waarvan de teerroze bloemen smetteloos oprijzen uit 
de modder, de staat van verlichting die je als mens kunt  
bereiken. En op youtube.com circuleren grappige filmpjes 

Boven I In Azië 
een vertrouwd 
beeld: water- 
partijen met 
weelderige lotus.  

Inzet I De bloemen 
zijn van een 
adembenemende 
schoonheid. 

Zelf zaaien

MInI lotus
Aan het begin van een nieuw tuinseizoen kun je 
 je van alles voornemen. De heg vaker knippen, 

het gras geregeld maaien, elke week onkruid 
wieden. Je kunt ook besluiten om een 
lotus te zaaien. Niet zo voor de hand 

liggend misschien, maar wel leuk 
om een keer te doen: kennis-
maken met een bijzondere plant 
die mensen sinds vele honderden 

jaren inspireert en op ideeën brengt. 
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1 I Het lotus-
effect.

2 I uit de horizon-
tale hoofdwortel 
ontspruiten blad- 
en bloemstengels. 

3 I Rode dwerg-
variant van  
Nelumbo nucifera. 

4 I De zaden 
ontkiemen in een 
pot met water.

5 I Zelfgezaaide 
planten kunnen 
in de zomer van 
hetzelfde jaar al 
bloeien. 

6 I Vanaf eind 
mei kan de lotus 
in een minivijver 
of bak in de tuin 
staan.

modder kunt laten overwinteren.   
Er zijn verschillende manieren om aan een lotusplant te 
komen. Bij gespecialiseerde bedrijven zijn er soms wortel-
stokken verkrijgbaar, maar je kunt lotus ook zaaien. Dat 
gaat vrij gemakkelijk en het is leuk om het ontkiemings-
proces op de vensterbank te volgen. Zelfgezaaide planten 
bloeien soms al in het eerste jaar.

Zo ga je te werk: 
1 Slijp met een vijl een dun laagje van de ronde kant van 
het zaad af of boor een heel klein gaatje. Zonder deze 
behandeling duurt het jaren voor de harde zaadhuid zacht 
is geworden en het zaad ontkiemt. Nu duurt het ongeveer 
een week.

2 Leg een zaad in een flinke glazen pot en vul deze met 
leidingwater. Zet de pot op een warme, zo zonnig mogelijke 
plek. Ververs het water om de dag. 

3 Als er twee bladeren zijn gevormd gaat de plant wortels 
maken. Voeg nu vijveraarde toe: een deel vijveraarde op twee 
delen water. Verversen van het water is niet meer nodig. 

4 Zet na verloop van tijd de plant over in een grotere pot 
of bak. Vanaf eind mei-begin juni kun je de plant op een 
warme, beschutte plek in de tuin plaatsen. De lotus vormt 
eerst alleen drijvende bladeren. Zodra er een blad wordt 
gevormd dat boven het water uitsteekt, begin je met mesten. 
Geef elke maand een borrelglaasje organische mestkorrels.

5 Als de bladeren in het najaar beginnen te vergelen en 
gaan afsterven, laat je het waterpeil geleidelijk zakken. De 
modder moet wel goed vochtig blijven. Nelumbo kan in een 
donkere schuur of kelder overwinteren bij een temperatuur 
van 5 tot 10 ˚C .

6 In het voorjaar de plant weer warm en licht zetten en het 
waterpeil (geleidelijk) verhogen.

tekSt: FranSje van dorp/ FotoGraFIe: hanS ClauzInG e.a.
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Foto: Geralt joren

Zaden bestellen?
Je kunt nu zaad bestellen van een relatief winterharde, kleinblijvende 
vorm van Nelumbo nucifera  en van de Amerikaanse soort Nelumbo 
lutea. De volgende kleuren zijn beschikbaar:
1. rood (variant van N. nucifera)
2  roze (variant van N. nucifera)
3. wit (variant van N. nucifera) 
4. geel (N. lutea)
De zaden kosten € 3,50 (per 5 stuks) inclusief verzendkosten. Maak het  

bedrag over naar de stichting Exploitatie Hortus in Amsterdam, rekening- 
nummer 488621348 (bestellingen vanuit nederland) of 000- 

1667075-33 (bestellingen vanuit België). Vermeld bij je  
bestelling de gewenste nummers + het nummer van  

Groei & Bloei (3). Attentie: om je bestelling goed te  
kunnen uitvoeren, is het bij internetbankieren nood- 

zakelijk dat je ook je naam en adres volledig vermeldt.  
Attentie: het is ook mogelijk om wortelstokken van  
Nelumbo af te halen bij de Hortus van de Vu, 

Van de Boechorststraat 8 in Amsterdam. Info: tel.  
020-5989390; www.vu.nl/hortus; e-mail: info@hortus.vu.nl.   
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