
Terrarium onderhoud beschrijving

Planten
Een gesloten terrarium of biosfeer is een levend, bijna zelfvoorzienend leefgebiedje. 
Sommige planten zullen het beter doen dan anderen maar dit zul je pas zien na een 
paar maanden. Jouw terrarium zal zijn eigen leven gaan leiden. Dit is wat elke biosfeer 
uniek maakt. Maak je geen zorgen over eventuele dode planten, dit gebeurt ook in de 
natuur en is onderdeel van de cyclus en voeding voor de bodem, waar planten weer 
op doorgroeien. Wanneer je de onderstaande punten volgt, geniet je voor een hele 
lange tijd van je terrarium.

Licht
Een terrarium huist het beste in een omgeving voorzien van helder natuurlijk daglicht 
maar mag niet aan fel zonlicht worden blootgesteld. Voor het gesloten terrarium is een 
raam op het noorden het best. Hier kan het terrarium redelijk dicht op het raam staan, 
echter hoe meer lichtinval hoe sneller de plantjes groeien. Wil je hem bij een raam op 
het westen of oosten neerzetten, zet hem dan een beetje verder van het raam af. 
Dicht bij een raam op het zuiden is te fel voor de plantjes, daar is te veel direct zonlicht 
waardoor het in het terrarium te warm wordt.

Water
De sleutel tot een succesvol terrarium is de condensatie. De verschillende planten in 
het terrarium hebben elk hun eigen groeiprocessen en cyclussen en worden door de 
condensatie die zich binnen het glaswerk als een waterkringloop circuleert, voorzien 
van vocht.
Als er geen condens op de koudste kant van het terrarium komt gedurende de dag, 
voeg dan een klein beetje water toe totdat er condens ontstaat*. Zorg dat je niet 
teveel water gebruikt. Water uit het terrarium halen is lastiger dan toevoegen. Het 
terrarium hoeft niet de hele dag te condenseren, vaak gebeurt dit op het heetst van 
de dag. Hou de kleur van de aarde in de gaten en zorg dat deze altijd redelijk donker 
is. Mocht dit niet het geval zijn, zal je extra kunnen sprayen.

*Besproei je terrarium met gedistilleerd water of regenwater. Dit zal helpen te 
voorkomen dat er mineralen ontstaan op het glas.


