
PLANT IN DE KIJKER:  
Didiplis diandra: 
 

Geen paniek, de Didiplis diandra heeft ook een meer gemeenzame 
naam, nl de Amerikaanse waterpostelein.  

Ze is afkomstig uit Noord-Amerika en groeit het best in stilstaand of 
licht stromend water. De plant kan tot 30 cm uitgroeien en kan je 
vermeerderen worden door zijscheuten of stekken te nemen.  

De plant werd vroeger Peplis diandra genoemd, maar, zo bleek uit 
meer onderzoek, dat men bij de initiële benaming het foutieve 
geslacht had toegekend. Vandaar ‘Didiplis’.  

 

Op de voorgrond, of in het midden van je aquarium komt deze plant 
best tot zijn recht. Idealiter hou je de plant in combinatie met rustige 
vissen. Ze heeft namelijk eerder broze stengels.  

Didiplis diandra groeit graag in lichtzuur water ph 5-7,  
hardheid 0-30 Dh. CO2 is zeker aan te bevelen. Wat betreft belichting 
is het zo dat de Didiplis diandra bij fel licht groen kleurt terwijl ze bij 
matige belichting eerder bruinrood kleurt. Let wel, ook bij fel licht 
zullen de toppen het bruinrood fel worden.  

 

De plant bloeit zelfs onderwater. Ze kan dan een soort roze peulen 
vertonen op de knooppunten waardoor de plantjes mooi gekleurd 
worden. Bijzonder mooi is dat tussen andere groene planten.  

 

Bij te weinig licht kunnen de onderste bladeren afsterven en wegrotten. 
Zorg daarom voor voldoende licht. Reken op 1 Watt per liter. Ijzer 
en micronutriënten zijn broodnodig als men veel licht geeft. Zoniet 
dreigt de plant eerder bleek uit te slaan. Vermijd bodemvuil of een 
te dunne grondlaag. Dat komt de groei van je Didiplis niet ten 
goede.  

De Amerikaanse waterpostelein kan ook in vochtige terrariums. 
Daar groeit ze als een fluwelen tapijt. Ze groeit boven water met 
kleine rode bloempjes in de oksels. De plant is wat uitdagend om te 
houden, maar laat dat je er niet van afschrikken om ze eens te 
proberen. Ze brengt een mooi contrast met de andere vegetatie.  

Dominiek. 
  


