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Dracaena Marginata (drakenbloedboom) 

 
De puntige dunne bladeren met een rode rand geven deze plant een stoer uiterlijk. 

Goed in het zuiveren van de lucht van giftige stoffen. 
 

Dracaena verzorging 

Dracaena, in Nederland ook bekend onder de naam Drakenbloedboom. Voornamelijk komt de Dracaena 
uit Afrika, maar de plant komt ook voor in de tropen van Azië en Midden-Amerika. Er zijn vele tientallen 
verschillende soorten. Deze Dracaena soorten hebben over het algemeen allemaal langwerpig en spitse 
bladeren. Kenmerkend van een Dracaena is de streep of strepen over de lengte van het blad. Deze 
strepen zijn geel, wit of zelfs roze. Een enkele soort heeft stippen zoals de Dracaena Surculosa en 
sommige zijn geheel donker groen van kleur. In de verkoop tref je meestal Dracaena's op meerdere 
rechte stammetjes in een pot, er zijn ook vertakte varianten zoals de Dracaena Reflexa.  

De Dracaena is een gemakkelijke kamerplant die goed op een standplaats kan staan in de 
(half)schaduw. Hiernaast verlangt hij weinig onderhoud en andere specifieke handelingen, hierdoor is de 
Drakenboom goed geschikt als plant voor kantoor. 

Meer over de verzorging van de Dracaena lees je op deze pagina. 

Dracaena water geven  

De Dracaena verbruikt weinig water. Geef hem pas water indien de grond droog aanvoelt. Dit zal in de 
zomer periode sneller zijn dan in de winter. In de winter kan de Dracaena weken zonder water, eens per 
4-6 weken is ruim voldoende. In de zomer adviseren wij eens per 2-3 weken. Staat de kamerplant in een 
grote pot met veel substraat en bovendien op een donkere plek, dan kan de plant zelfs langer zonder 
water. 

De hoeveelheid water is afhankelijk van onder andere de temperatuur, grootte van de kamerplant en de 
lichtintensiteit die hij ontvangt. Er mag absoluut geen laagje water onderin de pot komen te staan, de 
grond moet al het vocht kunnen absorberen. Voelt de grond na enkele dagen nog steeds vochtig, dan is 
het raadzaam om minder water per gietbeurt te geven. Bij twijfel kan er beter minder water worden 
gegeven. 

Bij te veel water zal er wortelrot optreden. In het begin is dit te zien in het blad. Er ontstaan dan bruine 
vlekken met gele randen. Deze blaadjes kan je het beste verwijderen en de kamerplant aanzienlijk 
minder water geven. Wanneer een dracaena te veel water krijgt voor een te lange periode, dan zal de 
stam onderaan zacht (rot) worden. In dit geval is het lastiger de kamerplant nog te redden.  

 

https://www.123planten.nl/kamerplanten/dracaena
https://www.123planten.nl/kamerplanten
https://www.123planten.nl/kantoorplanten
https://www.luchtzuiverende-planten.nl/wp-content/uploads/2016/05/dracaena-marginata.jpg
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Sproeien 

De Dracaena sproeien is niet noodzakelijk, maar bevordert wel de vitaliteit en sierwaarde. Beginnende 
ongedierte wordt namelijk weggespoeld en stof wordt verwijdert van de bladeren. 

Licht en warmte  

Dracaena's doen het uitstekend met minder licht, een echte schaduwkamerplant. Ze hebben maximaal 3 
uur direct zonlicht per dag nodig. Plaats deze kamerplanten daarom voor een raam op het noorden, of 2-
3 meter voor een raam op het oosten/westen. Bij een raam op het zuiden is een afstand van 3-4 meter 
aan te raden. 

Indien de Dracaena dichtbij een raam komt te staan, dan is het raadzaam om hiermee te beginnen in de 
winter. Vervolgens kan de plant geleidelijk dichterbij het raam komen te staan, zodat de plant in de 
zomer het directe zonlicht kan verdragen. Heb je de plant niet in de winter gekocht, dan kun je hem 
geleidelijk dichterbij het raam plaatsen. 

Bonte exemplaren (zoals de Dracaena Song of India) staan wel graag op een zonnige standplaats, dit in 
tegenstelling ten opzichte van hun soortgenoten. 

Wordt een Dracaena lichter van kleur, of zelfs geel? Dan ontvangt deze te veel licht. Groeit de 
kamerplant niet of nauwelijks? Dan krijgt de plant te weinig licht.  

Minimale temperatuur 

Overdag: 16 ℃ 

'S nachts: 12 ℃ 
 

 

Dracaena verpotten  

Verpot de Dracaena in de lente of direct na aanschaf. De lente heeft de voorkeur omdat eventueel 
beschadigde wortels dan sneller herstellen. Al heeft een Dracaena hier zelden problemen met 
afgebroken wortels, omdat de plant weinig water verbruikt. Herhaal dit proces eens per 2 jaar of 
wanneer de huidige plantenbak te klein is geworden. 

Plaats deze huiskamerplant in een pot die minimaal 20% breder is en gebruik normale potgrond. 
Gebruik geen hydrokorrels op de bodem. Het stilstaande water, wat zich tussen de hydrokorrels 
verzameld, is minder gemakkelijk te bereiken door de wortels en gaat rotten. Bij hoge plantenbakken is 
het raadzaam een inzethoes te gebruiken. Dit voorkomt stilstaand water onderin de pot. 

https://www.123planten.nl/plantenbakken
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Een grotere pot stimuleert de groei, verhoogd de gezondheid van de plant en creëert een grotere 
waterbuffer omdat de grond meer vocht kan opnemen. Hiernaast heeft de plant de beschikking over 
voldoende voedingsstoffen. 

Dracaena bemesten  

Geef kamerplanten nooit voeding in de herfst of winter. Een plant heeft enkel voedingstoffen nodig in het 
groeiseizoen wat begint in maart. Begin pas met voeden wanneer de voedingstoffen uit de potgrond zijn 
verbruikt. Dit is bij de meeste potgrond merken na ongeveer 6 tot 8 weken. Bekijk voor de juiste dosering 
de verpakking van de kamerplantenvoeding. Gebruik nooit meer dan aangegeven. Te veel voeding 
kan schadelijk zijn voor de woonplant. Te weinig voeding kan de groei remmen. 

 
 

Dracaena onderhouden  

Verkleurde bladeren 

Bruine vlekken met een geel randje zijn een teken van te veel water. Geel of lichter blad zal komen 
door te veel (direct) zonlicht. Bruine randen kan je eenvoudig van de plant afknippen. 

Mocht de Dracaena gekrulde bladeren hebben dan is dit een teken van uitdroging. De plant staat 
momenteel te droog of heeft in het verleden langere tijd droog gestaan. Bij bepaalde soorten zoals de 
Dracaena Riki blijft dit vaak lange tijd aanwezig, soms herstelt het blad zich hier helemaal niet meer van. 

Snoeien 

Snoei de Dracaena in de winter, zodat de kamerplant in de lente weer opnieuw kan uitlopen. Dit heeft 
als voordeel dat de plant mooi compact blijft. Daarnaast bereikt gedurende de winter meer licht de kern 
van de kamerplant. Daarnaast geven de nieuwe jonge uitlopers de plant frisse uitstraling. Het snoeien 
gaat eenvoudig met een snoeischaar zonder verdere nazorg. 

Vermeerderen 

Vermeerderen kan eenvoudig door stekken. Plaats een kopstek van +/- 10cm met ongeveer zes 
blaadjes in een glas water. Het meeste succes wordt behaald in de lente, bij een temperatuur van 

https://www.123planten.nl/benodigdheden/pokon-voeding
https://www.123planten.nl/verzorging/stekken-en-kweken#kopstekken
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minimaal 22 graden. Hierbij is het mogelijk om de plant af te dekken met een plastic zak, om de 
luchtvochtigheid en temperatuur te verhogen. Wanneer er voldoende wortels zijn aangemaakt kan de 
plant verpot worden in luchtige grond. 

Bloeit de Dracaena?  

De Dracaena's kunnen in een enkel geval tot bloei komen in woonkamers. Dit gebeurt bij ene soort 
makkelijker dan de andere. Het is echter vaak geen mooie bloem en ook de geur kan overheersen. 
Beter is het om de bloemen te verwijderen, de huiskamerplant bespaart hier energie mee. 

Giftig 

Sommige Dracaena's zijn licht giftig. De Dracaena Draco heeft hars dat rood van kleur is, daar komt de 
naam Drakenbloedboom vandaan. Bij het snoeien van andere soorten komt matig vocht vrij wat kan 
irriteren. Het eten van bladeren door dieren kan leiden tot misselijkheid. Houdt een Dracaena daarom 
buiten bereik van huisdieren of kinderen wanneer zij de neiging hebben om op blad te kauwen.  

Ziektes 

Dracaena's worden gevoeliger voor ongedierte wanneer de kamerplanten te veel water krijgen. Hierdoor 
wordt het blad zachter en kan ongedierte er makkelijker sappen uit ontrekken. Controleer je planten altijd 
regelmatig op luizen zoals schild-, wol- of dopluis. Hoe eerder de luis wordt waargenomen hoe beter 
deze te bestrijden is. Wolluis kan het gevolg zijn van tocht. Voor de behandeling adviseren wij gebruik te 
maken van een biologisch of chemisch bestrijdingsmiddel 

 
 

 

Dracaena Marginata 

Het oudste en meest bekende soort is de Dracaena Marginata, met zijn spitse bladeren met een rood 
randje en groene vulling een graag geziene plant in de huiskamer.  

 

 


