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Leen een
huishoudtrap
Sommige hanglampen
zijn niet gemaakt om in
je eentje te bevestigen.
Leen een huishoudtrap
bij de buren waarop de
lamp kan steunen. 
Op de andere trap sta
jij. Laat het hangende
gedeelte in de
verpakking zitten, zodat
het niet beschadigt.

Koop een mini-
meubelhond
Zelfs als je iets zwaars
moet tillen, zijn daar
trucjes voor. En al kun
je het wel tillen, doe het
dan ook met hulpmidde-
len om je rug te sparen.
Kantel het meubel iets
en zet een wieltje onder
elke hoek of poot. In de
bouwmarkt kun je deze
kopen, een soort mini-
meubelhond.

Kast mag tegen
de wand leunen
Het komt weleens voor
dat je een kast niet lig-
gend in elkaar kunt
zetten. Het plafond is
dan niet hoog genoeg
om de kast te kunnen
kantelen. Laat de zijkant
dan tegen de wand leu-
nen. Zet de andere zij-
kant dichtbij klaar, zodat
je die meteen kunt pak-
ken als je de bovenplaat
erin hebt gezet.
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Ineens lijkt hij weer klein
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

Marlous gaat op zoek naar
de ultieme pot voor haar
uitdijende pilea, want 
ook kleine pannekoeken -
planten worden groot.

D e Pilea Peperomioi-
des, of pannekoeken-
plant (of pannepoe-

kenplant volgens onze
dochter) is momenteel
Nogal Hip. De plant heeft
kenmerkende ronde blade-
ren, de reden waarom hij in
het Engels Chinese Money
Plant wordt genoemd en in
het Nederlands dus panne-
koekenplant (waarschijnlijk
volgens de oude spelling
omdat hij in de jaren 70 ook
al even populair was). 
Persoonlijk vind ik het

nogal een flauwe naam,
pannekoekenplant. Ik kan
me in elk geval niet voor-
stellen dat de brainstorm
voor een goede, Neder-
landse benaming lang ge-
duurd kan hebben (‘Het
blad is groot en rond, wat is
er nu typisch Nederlands en
ook groot en rond…
hmmmm’. Voor hetzelfde
geld hadden we nu een
stroopwafelplant gehad.) 
In 2014 was de pilea nog

niet verkrijgbaar in tuincen-

tra, dus ontstond er een
levendige handel in stekjes
in de internetscenes waar ik
me zoal ophoud. 
Het zou me in dat kader

niet verbazen als zou blijken
dat het gros van de pilea’s in
Nederland van één en de-
zelfde plant afstamt. Het om
zeep brengen van de biodi-
versiteit kun je gerust over-

laten aan een groep fana-
tieke, hebberige planten-
knuffelaars.
Mijn pilea begon drie jaar

geleden als een ieniemienie
stekje in een ieniemienie
potje. Ik weet niet wat ik
goed heb gedaan, maar mijn
pilea groeit sindsdien als
kool. Ik denk zelfs dat zijn
groeicurve een tijd gelijk
heeft gelopen met de ont-
wikkeling van een gemid-

delde baby in zijn eerste le-
vensjaar. Het ging in één
stadium zelfs zó hard, dat ik
min of meer verwachtte dat
hij op een goede morgen
aan de ontbijttafel zou aan-
schuiven en om hagelslag op
zijn boterham zou vragen.

Precair
De zoektocht naar steeds
grotere bloempotten begint
om die reden ook een beetje
precair te worden. Mooie
bloempotten in grote maten
blijken helaas net zo schaars
als de pilea ooit was. En áls
je er dan één vindt, dan is de
prijs vergelijkbaar met die
van die van de pilea in het
tuincentrum nu: hoog (dus
als je nog een zwarte stek-
jeshandel wilt beginnen, nu
is je kans).
Gelukkig biedt ook daar

de kringloop uitkomst. 
Nadat ik bijna (bíjna) een
peperdure bloempot op in-
ternet bestelde, besloot ik
eerst nog even een bezoekje
aan de kringloop te brengen.
Bij binnenkomst werd mijn
geduld direct beloond met
een prachtige weckpan die
zó groot is dat mijn pilea er
zowaar weer een beetje
klein in lijkt.

Ik verwachtte dat
mijn plant aan de
ontbijttafel zou
schuiven en om
hagelslag vragen

Het klinkt misschien gek
als je altijd al kamerplanten
in huis hebt gehad, maar
(veel) planten in huis zijn
de afgelopen jaren heel hip
geworden. Deze trend heet
‘urban jungle’.

� Heb je een heleboel
kleine potten met planten
staan, groepeer ze dan zo-
veel mogelijk op één plek
in huis. Zet er eventueel
één of twee grotere plan-
ten tussen. Dit geeft een
mooi, rustig geheel en

voorkomt een frutselig
aanzien.

� Denk ook wat bloempot-
ten betreft buiten de box.
Een mooie gevlochten

mand of weckpot kan net
zo goed als bloempot die-
nen. De kringloop is een
geweldige plek om anders-
dan-andere bloempotten
te scoren. Spuit ze eventu-
eel over als de kleur je niet
aanstaat.

� Die ouderwetse ma-
cramé planthangers zijn
ook weer helemaal van nu.
Na het ophangen van de
planten heb je ook nog
eens ruimte gecreëerd op
je vensterbank.
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