
 
 

 

De verzorging van je Flessentuin 
 

Licht 

Het juiste licht is essentieel voor de gezondheid van de planten. Belangrijk is dat de plantjes niet te weinig licht                    

krijgen waardoor ze kunnen schimmelen of te veel licht krijgen waardoor de planten kunnen verbranden. 

Tips:  

- Zet je Flessentuin zo dicht mogelijk bij een raam maar voorkom direct zonlicht! (ramen op het                

noorden zorgen vaak voor te weinig licht). 

- Draai je Flessentuin om de 2 weken een kwartslag. Zo krijgen de plantjes gelijkmatig en voldoende                

licht. 

 

Water 

Een gesloten Flessentuin creëert zelf een vochtig klimaat waardoor de plantjes zichzelf in leven houden. De                

planten transpireren water in de vorm van damp, deze damp condenseert gedeeltelijk waardoor er druppeltjes               

water aan de binnenkant van het glas zichtbaar worden. Deze druppels bevochtigen de grond en zorgen voor                 

een vochtige omgeving waarin de planten goed gedijen. 

Tips 

- Neem de grond als leidraad voor hoe vochtig de pot is. Als de grond droog aanvoelt, kun je 5 tot 10 cl                      

water geven, afhankelijk van de grootte van jouw Flessentuin. Bij een gesloten Flessentuin kan dit               

eens per half jaar voorkomen. 

- Is je mos niet meer groen, haal het dan uit de pot en leg het in (gefilterd) water, knijp het vervolgens                     

uit en binnen een paar minuten zal het weer zijn oude kleur hebben. 

 

Condens 

Soms is er sprake van te veel condens zodat je planten nauwelijks meer zichtbaar zijn. Te veel condens                  

betekent te veel vocht in je Flessentuin. 

 

Tips: 

- Zet de pot 30 tot 60 minuten open. Zo kan het teveel aan vocht verdampen.  

- Verplaats de pot naar een andere plaats als te veel condens aanhoudt of zet de pot voor langere tijd                   

een beetje open.  

 

De temperatuur 

De Flessentuin is alleen geschikt voor binnenshuis en de beste temperatuur ligt tussen de 15-25 graden. 

Tip: 

- Zet je Flessentuin even open zodra de temperatuur boven de 25 graden komt. Ook is het mogelijk om                  

iets water bij te geven. 

 

Levensduur 

Bij de juiste omstandigheden van het ecosysteem kunnen de planten zichzelf jarenlang onderhouden.  

Tip: 

- Het kan een week duren voordat de planten zijn gewend aan een nieuwe plek. 

 

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via: info@flessentuin.nl 

 

Veel plezier met je Flessentuin!  

 

Volg en tag je Flessentuin op Instagram @flessentuin of op Facebook @flessentuin.nl 

flessentuin.nl   🌿  instagram.com/flessentuin   🌿   facebook.com/flessentuin.nl 
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