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Wabi Kusa

Er is niet echt een Nederlandstalige vertaling voor, maar 
“Wabi” zou (heel los vertaald) iets “mooi en natuurlijks” 
betekenen. “Kusa” betekent dan weer gras of plantje. 
Het is dus Japans voor iets dat mooi en natuurlijk is dat 
voornamelijk uit kleine plantjes of gras bestaat. Maar de 
term “Wabi Kusa” is veel korter.
Eigenlijk is het een soort van balletje waarop 
aquariumplantjes in hun emerse vorm groeien. Zo’n balletje 
wordt dan in een glazen schaal geplaatst, een beetje water 
erbij en groeien maar!

Het is dus een soort van mini aquarium, alleen groeien 
de plantjes voornamelijk boven water en je hebt geen 
aquariumfilter nodig en het hoeft ook niet veel te kosten!

Hoe begin je aan een Wabi Kusa?

Stap 1: Het juiste materiaal voor je Wabi Kusa kiezen
Je kunt een glazen schaaltje van Do!Aqua kopen, maar 
eentje uit het dichtstbijzijnde tuincentrum of de IKEA is ook 
een prima optie. Dat scheelt je weer wat aan €’s.
Wil je liever iets hergebruiken van thuis? Dan kun je creatief 
zijn met bijvoorbeeld grote wijnglazen, glazen kopjes en 
schotels, een oude vaas, etc..

Een voorbeeldje:

Een Wabi Kusa in een oud espresso glaasje



Wabi Kusa maken

OK, schaaltje gevonden? Dan wordt het nu tijd om je Wabi 
Kusa balletje te maken.

1. Koop een goede aquasoil, bijvoorbeeld ADA   
 Amazonia of die van Colombo.

2. Kneed de aquasoil tot een fijn balletje door het te   
 mengen met een klein beetje water.

3. Voeg hieraan wat kokosvezels toe en kneed   
 verder, tot het een mooi rond bolletje is.

4. Laat je Wabi Kusa balletje een dag drogen.

5. Als het droog is, kun je er mos omheen binden   
 zodat het mooi groen bedekt is.

Je kunt er ook voor kiezen om een bodem te maken zoals 
in een normaal aquarium, maar de meeste Wabi Kusa’s 
gebruiken een balletje.

Gebruik 1 deel aquasoil en 1 deel kokosvezels

Met wat water en kneedwerk ziet het er zo uit

Wat mos en draad errond, en klaar!

Nu is het tijd voor de juiste verlichting.
Er bestaan speciale luxelampen voor 
Wabi Kusa, maar met een eenvoudige 
led bureaulamp kom je zeker toe.

Stap 2: De plantjes voor je Wabi Kusa
Handig aan Wabi Kusa is dat je bijna alle aquariumplanten 
kunt gebruiken met uitzondering van de “echte 
waterplanten” zoals Waterpest (Elodea densa), Vallisneria, 
Blyxa japonica, …

Tip: gebruik plantjes die rechtstreeks uit de kwekerij 
kopen, die worden namelijk boven water gekweekt. Als je 
planten uit je aquarium haalt, dan moeten die zich eerst 
terug omvormen naar hun emerse vorm en dat maakt heel 
je project moeilijker en trager.

Enkele plantjes voor Wabi Kusa’s:
• Staurogyne repens
• Rotala indica
• Bacopa australis
• Cryptocoryne-soorten
• Alle soorten mos
• …

Je bent natuurlijk vrij om te kiezen wat je leuk en mooi 
vindt. Snoei eventuele slechte blaadjes weg, verwijder 
zoveel mogelijk steenwol en kort de plantjes wat in als je 
merkt dat ze te lang zijn en doorbuigen.
Vervolgens de plantjes in je Wabi Kusa balletje steken met 
een goede aquarium pincette zodat ze lekker vast zitten.



Stap 3: Tijd om te groeien!
Het belangrijkste is dat je de Wabi Kusa de eerste paar 
dagen wat vochtig houdt. Sproei dus af en toe wat water 
over de plantjes en bedek het schaaltje met doorzichtige 
huishoudfolie waarin je gaten prikt.
Naarmate de plantjes groeien, maak je de gaten steeds 
groter waardoor het ook steeds minder vochtig wordt voor 
de plantjes.
De onderkant moet wel vochtig blijven, zodat de planten 
vocht en voedingsstoffen kunnen halen uit het balletje. 
Maar overdrijf natuurlijk niet: de bal mag niet uit elkaar 
vallen door teveel water!

Conclusie:

Een Wabi Kusa is een super projectje als je eens iets 
anders in je woonkamer wil dan een aquarium (mét water) 
of een bloempot.

Enkele afgewerkte projecten

Enkele tips
Kies een mooi schaaltje, hoeft niet duur te zijn!
Een goed substraatballetje is belangrijk. Romy raadt aan 
om een aquasoil te gebruiken die je kneed tot een mooie 
ronde bol.
Kies de juiste verlichting, een hallogeenlamp voldoet 
meestal al.
Gebruik plantjes rechtstreeks van de kwekerij, die hebben 
nog hun emerse vorm. Hou de eerste dagen de plantjes 
vochtig, maar overdrijf niet. Het balletje moet heel blijven!


