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VOORWOORDLIFE IS GREEN
Van geelgroen tot grijsgroen gespikkeld. Als je bij ons de kwekerij 

binnenloopt, dan zie je Scindapsus in de mooiste groenschakeringen.  

En er komen nog steeds nieuwe variëteiten bij, zoals de wit-groene 

Happy Leaf; die past perfect bij de laatste interieurtrends. En die zijn 

groener dan ooit!

We zijn bijzonder trots op ons uitgebreide assortiment dat we als Colors 

of Sentinel op de markt brengen. In ons magazine nemen we 

je graag mee in de wereld van Colors of Sentinel. Van de  

kwekerij in Sprang-Capelle tot onze stekproductie in  

Oeganda. Daarnaast vertellen we je graag meer over  

de verzorging en de luchtzuiverende werking van Scindapsus. Veel 

leesplezier. Leuk als je ons laat horen wat je ervan vindt!

Ad Dekkers
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INTERVIEW

Ad Dekkers is in 1987 gestart met de teelt van Scindapsus. In de loop van 

de jaren heeft hij het assortiment uitgebreid. De klassieke Aureum is er 

te vinden, maar er zijn zo veel meer varianten van Scindapsus. Van de 

strakke designachtige Trebie tot de weelderige Marble Queen. Wie in de 

kassen van Sentinel rondloopt, kijkt zijn ogen uit.

Spelen met licht

“Scindapsus stelt andere eisen dan bijvoorbeeld 

Ficus. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in 

Scindapsus. Voor deze plant creëren wij de optimale 

groeiomstandigheden. Scindapsus is van nature een 

schaduwplant die niet te veel licht wil. Met driedubbel 

schermdoek in de kas doseren wij de hoeveelheid 

licht en de lichtintensiteit. Dat is de kunst. Daarnaast 

hebben we speciale ledverlichting waardoor de 

groeiomstandigheden ook in de winter top zijn.”

Relaxte planten

Als de kweker een rondje door de kas loopt, ziet hij 

of de planten het naar hun zin hebben. “Staan ze te 

stressen of staan ze er ontspannen bij? En als de 

zon schijnt, dan hoor je de planten bijna groeien! 

Scindapsus is sowieso een snelle groeier. Het is ook 

een luchtzuiverende plant; de lucht in de kas is dan 

ook altijd heel schoon en fris.” 

AD DEKKERS
“Als de zon schijnt, dan hoor je de 
planten bijna groeien!”

“Als kweker ben je altijd vooruit aan het 
denken. Welke nieuwe soorten wil ik erbij?”

“Als de planten goed 
staan te groeien, 
dan kan ik daar  
echt van genieten!”
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2. Brasil: stoer & stylish

“Deze vind ik bijzonder door het dessin. De streep 

begint vanuit het hart van het blad; heel stylish ver-

antwoord. Brasil is een stoere, frisse plant. Prachtig in 

strakke moderne interieurs. De plant is het mooist in 

combinatie met een rustige pot, bijvoorbeeld terra-

cotta of strak zwart. Het blad spreekt al genoeg.”

3. Aureum: 3D & levendig

“Het lichtgroene bonte blad vind ik geweldig: stoer, 

junglegreen en botanical. Doordat de plant zowel 

omlaag als omhoog groeit, ontstaat er een mooi 

3D-effect. Het leuke is dat je deze plant ook heel 

goed op een donkere plek kan neerzetten, zelfs in de 

badkamer. Maar ook op een strakke plank of boven 

op een kast. Deze plant brengt elke ruimte en elk 

interieur tot leven.”

Bloemstylist Lobke Nijhuis heeft een bloemenwinkel 

in Denekamp en is bekend van het tv-programma 

Hollands Beste Bloemstylist. “Ik werk veel met groene 

planten in de winkel om een botanische sfeer te  

creëren: alsof je de jungle binnenloopt! Ook bij  

kantoorinrichtingsprojecten zijn planten een must. 

Groen is booming; iedereen wil groen. Het geeft je 

een gevoel van vrijheid en ruimte.”

1. Pictus: rustig & opvallend

“Zo’n mooie rustige plant. Dat komt door de kleur die 

echt overal bij past. De bladtekening maakt hem 

spannend. Ook de afhangende vorm speekt me erg 

aan. Het bijzondere van de Pictus is dat je ermee kunt 

verbinden. Zet je hem naast accessoires, dan is het 

meteen een geheel. Het is ook een heel dankbare 

plant: je ziet hem bijna groeien. Deze plant leeft echt!”

SHE LOVES GREEN
DE 3 FAVORIETEN VAN BLOEMSTYLIST LOBKE NIJHUIS
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“Ik werk veel met groene planten in de winkel om een botanische 
sfeer te creëren: alsof je de jungle binnenloopt!”
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IN DE SPOTLIGHTSPICTUS

“Elk blad een schilderij”

Naam: Scindapsus Pictus. 

Dessin: zilvergrijs bont  

bladpatroon. 

Opmerkelijk: geen blad is  

hetzelfde. Alsof een schilder de 

bladeren een voor een onder 

handen heeft genomen. 

Stylingtip: door de grijsgroene 

kleur past Pictus overal bij. 

Varieer met potten in  

verschillende stijlen – 

van naturel tot matzwart – 

om de veelzijdigheid van deze 

plant te laten zien. En geniet van 

de kleuren en de frisse lucht, want  

die krijg je er gratis bij!

11



HAPPY HEARTS

Sweetheart. De hartvormige bladeren maken van de Scandens een lief-

devol cadeau. Voor Moederdag, opa’s verjaardag of zomaar als  

cadeautje voor jezelf. Een beetje selfcare doet goed.

Een nieuw huis, een nieuwe 

baan of een nieuwe vriend? 

Pictus is het perfecte cadeau, 

omdat deze plant door de 

rustige kleurstelling in elk 

interieur past. En toch is hij 

bijzonder door de print. Hoe 

mooi is dat!

Scindapsus is feestelijk om te geven 
en te ontvangen. De hartvormige 
bladeren zeggen alles!
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Scindapsus werkt als een natuurlijke 
airco; hoe meer blad, hoe beter!

Scindapsus verlaagt de  
concentratie CO2 in de lucht.

Groene planten, zoals Scindapsus,  
zijn echte fijnstofkillers.

Binnengroen is gezond.

Alle planten produceren zuurstof uit CO2.

Met Scindapsus wordt een ruimte  
prettiger om in te verblijven.

Groene planten 
filteren schadelijke 
vluchtige 
organische stoffen 
(VOS) uit de lucht.

Door verdamping 
maken 
bladplanten de 
lucht minder 
droog. Dat 
betekent: minder 
hoofdpijn 
en betere 
concentratie.

GEZOND GROEN
Frisse lucht nodig? Creëer een urban jungle! Planten zorgen voor ver-

laging van de concentraties CO2 en schadelijke vluchtige stoffen in de 

lucht. Daardoor wordt het binnenklimaat frisser én gezonder. Puur natuur!

Alle soorten groen helpen om het binnenklimaat te verbeteren, maar 

sommige planten zijn er net even beter in. Scindapsus is zo’n topper.  

Alle varianten – van Aureum tot Golden Pothos – zijn van nature in staat 

om de lucht te zuiveren. Dus welke variant je ook kiest, de lucht wordt er 

frisser en gezonder van. 

Scindapsus heeft nog een voordeel. Je kunt deze plant bijna overal  

inzetten als natuurlijke luchtverfrisser (vermijd alleen direct zonlicht).  

Van de keuken tot de badkamer, als verzameling in de woonkamer tot 

green wall op het werk. Maak het groen(er)!
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LUCHTZUIVEREND



Golden Pothos

Aureum

Pictus

Marble queen

Brasil

Scandens

Trebie

Happy leaf
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COLORS OF 
Van Brasil tot Marble Queen. Colors of Sentinel staat voor een breed  

en gevarieerd assortiment Scindapsus. Wij kunnen alle variëteiten jaarrond  

uit voorraad leveren. Vertel ons hoe je je bestelling wilt hebben en wij leveren  

op maat. Met of zonder prijssticker, in een speciale pot of hoes?  

Geen wens is ons te gek. 

Op onze website, www.sentinel.nl, vind je nog meer informatie over Colors of 

Sentinel. Volg onze socials (Instagram en Facebook) – Colors of Sentinel – voor 

het allerlaatste nieuws en groene inspiratie. Werk jij met onze planten, dan  

vinden wij het leuk als je een foto deelt met #colorsofsentinel. We zijn benieuwd!

SENTINEL



STEK VAN VER

Tropisch regenwoud

In Oeganda heerst een tropisch klimaat. Het is niet zo gek dat  

Scindapsus zich daar goed thuisvoelt, want de plant komt van oorsprong 

uit de tropen. Sentinel werkt sinds 2017 nauw samen met een grote  

kwekerij in Oeganda voor de productie van stekken, heel veel stekken.

Zonlicht temperen

De stekkwekerij bevindt zich in de binnenlanden van 

Oeganda, op zo’n 1400 meter hoogte. In kunststof 

tunnelkassen – met schermdoeken om het zonlicht  

te temperen – staan én hangen rijen  

Scindapsusplanten zo ver het oog reikt. 

Stekken knippen

“Ons hele sortiment staat op de kwekerij in Oeganda”, 

vertelt Ad Dekkers. “Daar worden de stekken geknipt 

en in dozen gedaan. Elke week komt er bij ons op 

de kwekerij in Sprang-Capelle nieuw stekmateriaal 

binnen.”

Kennis delen

Normaalgesproken vliegt Ad regelmatig naar  

Oeganda. “Dat is altijd een hele reis, maar het is 

belangrijk om ter plekke te kijken hoe het gewas erbij 

staat en om kennis te delen. Wat kan beter, meer of 

minder licht, hoe is de kwaliteit van de bladeren? Er 

zijn zo veel dingen waar je dan op let. Bijvoorbeeld 

ook de kwaliteit van het werk; hoe de stekken worden 

geknipt. Als het lekker loopt op de kwekerij in  

Oeganda, dan krijg ik daar power van. De afgelopen 

jaren heb ik veel energie gestoken in de samen-

werking. Ik ben trots dat we het nu goed voor elkaar 

hebben.”
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OEGANDA
Elke plant die de kwekerij in Sprang-Capelle verlaat, is 

begonnen als stekje. Voor stekjes van topkwaliteit werkt 

Sentinel nauw samen met een kwekerij in Oeganda. “Daar 

zijn de weersomstandigheden perfect om jaarrond mooie, 

sterke en gezonde stekken te kunnen leveren.”

“Elke week krijgen 
we 400.000 stekken 
uit Oeganda  
binnen”



MET LIEFDE!

Standplaats

Scindapsus houdt van licht, maar niet van direct zonlicht. Denk  

daarbij aan zijn natuurlijke habitat: het tropisch regenwoud, waar 

Scindapsus zich om andere planten heen slingert. Ook voor de urban 

jungle is Scindapsus een musthave! Tip van de kweker: “Zelfs een donkere 

standplaats is geen probleem; dan kleurt het blad alleen iets donkerder.”

Watergeven

De potkluit moet altijd ietsje vochtig zijn. Voorkom uitdrogen van de 

grond. Tip van de kweker: “Vind je watergeven lastig? Geef je Scindapsus 

dan een keer per week water zodat er een paar druppeltjes onder uit de 

pot komen. Dan is het precies goed!”

Voeding

Geef elke twee weken vloeibare voeding. In de

winterperiode is eens per maand voldoende.

Zie je een keer een geel blaadje, pluk deze er  

dan tussenuit.

Sproeien mag

Scindapsus af en toe sproeien mag, maar nodig is 

het niet. De bladeren afstoffen kan ook. Daar frist je 

plant van op. En je wordt er zelf helemaal zen van!

Verpotten

Scindapsus is een snelle groeier. Het kan dan ook 

nodig zijn om hem een grotere pot te geven (om de 

twee tot drie jaar). Als je de wortels met liefde  

behandelt, dan is dat geen probleem.

Snoeien

Worden de stengels te lang, dan kun je deze gewoon 

afknippen. Leuk om zelf ook eens stekjes te maken! 

Knip de rank daarvoor net na een blad af, daar zit 

een ‘oogje’ waar de plant weer op uitloopt. Eerst even 

laten wortelen op water. Veel plezier!
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VERZORGINGSTIPS 
Een Scindapsus verzorgen is een makkie. Benodigdheden: 

water, een beetje licht en liefde natuurlijk, maar dat gaat 

vanzelf.



STYLINGTIPS

“Eén hanging basket met Scindapsus is al prachtig. Wil je meer hang-

planten combineren, kies dan voor een soort in verschillende maten. Of 

hang een bonte naast een effen variant. Het is het mooist als ze dezelfde 

richting op groeien, bijvoorbeeld twee afhangende soorten naast elkaar.”

“Met een verzameling terracotta 

potten met verschillende hang-

planten creëer je een echte eye-

catcher. Mooi op een tafel in een 

ruime hal, bijkeuken of serre.”

“De naar beneden wijzende blad-

vorm zie je terug in de vorm van 

de Marrakesh-hanger. Dat geeft 

rust. En dan die strakke ladder erbij. 

Deze combinatie klopt gewoon!”
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HANGING GREEN
Overal groen. Met hangplanten kun je echt alle kanten op. 

Bloemstylist Lobke Nijhuis geeft stylingtips. 



GROEN WERKEN

Planten hebben een  

stressverlagende werking. Kijken 

naar groen helpt ook om de ogen 

te ontspannen; fijn als je veel naar 

je beeldscherm zit te turen. 

Groene planten zijn natuurlijke 

luchtzuiveraars. Ze zorgen voor 

een gezonder binnenklimaat. 

Scindapsus is daar zelfs heel 

goed in. Zet deze plant op je bu-

reau of creëer een green wall met 

verschillende varianten  

van Scindapsus. Hoe meer blad-

planten, hoe beter!

Mensen voelen zich prettiger met groene planten 

op de werkplek. Zet een of meer variëteiten van 

Scindapsus op de werkplek en je merkt een positief 

effect op je concentratie, creativiteit en productiviteit. 

Groene planten dragen ook bij aan meer werkplezier. 

Wat wil je nog meer!

Tip van bloemstylist Lobke Nijhuis
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Hoe groen is jouw (thuis)

werkplek? Planten zijn zo 

veel meer dan mooi!

“Hang ook groene planten 

boven je bureau (dan is dat 

systeemplafond opeens heel 

handig). Als je planten ziet 

groeien, dan doet dat iets met 

je humeur. Je krijgt er nieuwe 

energie van!”

GEZOND
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EVEN VOORSTELLENJAN PHILIP SPUIJBROEK
Functie: Hoofd verkoop

Werkt bij Sentinel sinds: 2018

Een werkdag: “Ik begin rond half 8. Ik heb een vrolijk karakter, dus ik ga 

fluitend naar mijn werk. We  beginnen met orders invoeren en klaarzetten 

voor het ochtendtransport. Dat doen we met z’n drieën. Alles in overleg. 

Tussendoor heb ik veel contact met klanten, heel gezellig. ’s Middags gaan 

we verder met het verzamelen van planten voor het avondtransport. Als  

die zijn aangemeld bij de transporteur, dan zit mijn werkdag erop.”

Favoriete Scindapsus: “Trebie, door de bijzondere bladtekening.”

Aantal planten thuis: “Zeker twintig. Ik heb zelf ook een plantenwand ge-

maakt met verschillende soorten Scindapsus. Dat ziet er mooi uit en het is 

nog gezond ook.”

Naast het werk: “Mijn zoontje, tennis, voetbal (PSV) en ik drink graag een 

biertje met vrienden.”




