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THEMA: KAMERPLANTENTEST - 
HEB JIJ GROENE VINGERS?

Kan je goed bloemen of planten verzorgen? Weet je hoe je een bloemenkrukje kunt 
gebruiken? Hier een paar vragen die laten zien hoe groen je vingers zijn!

ZO GAAT HET:
Lees de vragen zorgvuldig en onderstreep de juiste antwoorden. Je krijgt één punt 
per goed beantwoorde vraag. Op Internet kun je de antwoorden vinden. Tenslotte 

kun je op de volgende pagina lezen hoe goed je in plantenverzorging 
bent!

1. Hier zie je een zeer populaire kamerplant! Er bestaan vele soorten, 
met andere vormen en kleuren. Deze plant is een
a) varen
b) klimop
c) palm 

2. Deze legendarische kamerplant met een 
veelzijdig uiterlijk is de
a) de drakenbloedboom
b) de drakenbloedstruik
c) de drakenbloedplant

3. Deze foto toont een treurvijg. Net als 
alle planten heeft deze ook een botanische 
naam. Weet jij deze?
a) Hedera helix
b) Dracaena
c) Ficus benjamina 

4. Als je planten zoals de treurvijg te veel water geeft, gaan de blade-
ren schimmelen en de wortels rotten. Daarom moet je voor het water 
geven altijd
a) met je vinger controleren of de aarde van de bloempot vochtig is. 
b) Kijken op het schema of ze water nodig hebben.

  c) Overtollig water uit de buitenpot of schotel                                                        
   weggooien. 

5. De meeste kamer planten hebben, net als deze rubber-
boom, hun oorsprong in
a) de woestijn.
b) de gematigde klimaatzones.
c) in of in de nabijheid van het tropische regenwoud.

De rubberboom 
als kamerplant

De rubberboom in zijn 
natuurlijke omgeving 
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6. Je hebt mest (plantenvoeding) nodig om je planten te laten groeien. Dit kan gekochte zijn of
a) gebruikte theeblaadjes.
b) komkommer schillen.
c) slablaadjes.

7. Je hebt niet alleen groene kamerplanten. Ook bloemplanten groeien 
met de juiste verzorging heel goed in huis! Hier zie je twee bloemen 
van de
a) Hibiscus. 
b) Orchidee.
c) Passiebloem.

8. Net zoals vele kamerplanten krijgen ze bij voorkeur
a) hard water uit de kraam.
b) zacht water, bijvoorbeeld regenwater.
c) zoutwater.

9. Zebra gras is ontzettend gemakkelijk te onderhouden en overleeft wel 
7 dagen zonder water! Dit plantje groeit op bijna elke plek in huis of op 
school. Het liefs heeft het echter veel zon, anders kan het gebeuren dat 
de witte strepen verdwijnen.
Je kunt zebra gras stekken met
a) afgeknipte plantendelen.
b) wortels die uit de aarde naar boven steken.
c)de kleine plantjes die aan de plant hangen.

10. Kamerplanten zien er niet alleen mooi uit, ze verbeteren ook
a) het licht in de kamer.
b) het binnenhuisklimaat en functioneren als natuurlijke luchtbevochtiger.
c) de sfeer in de kamer.

BEHAALDEN PUNTEN EN DE UITSLAG VAN JE KENNIS OVER PLANTEN:

1-4: Je bent niet geïnter-
esseerd in het thema kamer-
planten of je hebt niet veel 
mogelijkheid gehad je hier in 
te verdiepen. Op internet vind 
je op de „nl.wikipedia.org“ site 
veel interessante tips, zodat 
je het bloemenkrukje op de 
juiste manier kan gebruiken. 

5-7: Je hebt een goede ba-
siskennis. Waarschijnlijk heb 
je thuis kamerplanten. Als je 
meer weten wilt, kan je veel 
goede informatie op de 
„nl.wikipedia.org” site vinden. 
Misschien kunnen je ouders of 
je leerkracht helpen. 

7-10: Geweldig, je hebt vaak 
bij de verzorging van kamer 
planten geholpen. Misschien 
heb je wel eigen kamerplanten 
in je slaapkamer staan. Jij 
hebt groene vingers. Ga zo 
door!
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