Ieder jaar tot bloei.
Als bloembollen zijn uitgebloeid, kunt u ze
volgend jaar opnieuw gebruiken. Ze moeten
dan – zodra het blad is afgestorven - uit de
grond gehaald worden, want de meeste
bloembollen zijn gevoelig voor vorst. Bewaar ze
op een droge, donkere en vorstvrije plek. Een
uitzondering vormen leliebollen. Deze kunnen
wél in de grond blijven zitten en
komen dan het volgende jaar
vanzelf weer tot bloei. We
noemen dit ‘meerjarenbloei’.
Lelies zijn er in vele
soorten en maten.
Dat geldt ook voor
de meeste andere
bolgewassen.
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Lelie

Gladiool
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Volgend jaar opnieuw plezier van uw bollen.

Dahlia
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Kiest u bollen uit?

Montbretia
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Meer plezier met een plan.
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Lachenalia

Begonia
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Oxalis deppei
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Kies je kleur.
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Gloriosa

Houdt dan rekening met de verschillende bloeiperiodes. Uw
zomertuin kan dan van van juni tot oktober schitterend in
bloei staan. Als u in het najaar dan alweer voorjaarsbloeiers
plant (zoals tulpen en narcissen), geniet u vanaf februari
opnieuw van kleur in de tuin.

î

Ook combinaties van kleur zijn heel belangrijk. Plant dus ook
verschillende soorten bij elkaar. Neem bijvoorbeeld 20 Anemonen, 9 Ornithogalums en 3 decoratieve Dahlia’s. Begonia's
en de kleinere dahliasoorten zoals Topmix en de nieuwe
laagblijvende en rijkbloeiende soorten Dahlianova Gallery en
Impression passen ook uitstekend in bloembakken.

Begonia

Speel met de hoogte.

|ì 90
î

Canna
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Agapanthus
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Tuinlelie

Plant ze op tijd.
Zomerbollen plant u zodra de nachtvorst voorbij is – tot eind mei.

Wisselende hoogte is iets wat een tuin levendig maakt. Spelen
met de hoogte doet u door de keus en de plaatsing van bollen.
Plant hogere zomerbollen als gladiolen en lelies als kleuraccent
naast heesters en hoge vaste planten en siergrassen. Lagere
zomerbollen zoals begonia’s, Oxalis en Anemonen doen het
goed tussen bodembedekkende vaste planten.

Wanneer planten?

Hoe ver van elkaar?

Zomerbloeiende bollen en knollen plant u in het
voorjaar. Dat kan zodra de kans op nachtvorst
voorbij is. U kunt nog blijven planten tot eind mei.

Voor kleine soorten is 10 centimeter een goede
afstand. Voor de gladiool is 12 cm een goed
afstand, voor de begonia 25 cm, voor de lelie 30
cm en voor de dahlia zelfs 40 cm. Wilt u
aaneengesloten volle kleurvakken? Dan mogen de
meeste bollen gerust iets dichter bij elkaar staan.

In de zon.
Bollen zijn zonaanbidders. Zet ze op een zonnige
plek in de tuin of in plantenbakken die zonnig staan.

Tips voor een
sierlijke zomertuin.

1.

Zet bloeiende zomerbollen
in bakken en potten.

Maak de grond los.
Gleuven of plantgaten.
Zomerbollen kunt u op verschillende manieren
planten. Bijvoorbeeld door met een schepje
plantgaten en/of gleuven te maken.

Bollen planten: zo gaat dat.

Voor het planten dient u de grond goed los te
maken. Maak daarna de bodem enigszins gelijk,
maar zonder ‘m weer aan te drukken. Zomerbollen
kunt u in elke grondsoort planten, mits deze goed
water doorlaat. Extra bemesting, voor de eerste
bloei, is in principe niet nodig. Bij zware kleigrond
kunt u de bovenste laag het best mengen zand of
compost; dat maakt ‘m wat losser. Bakken vult u
met tuinaarde of potgrond.

Hoe diep? Regel en uitzondering.

Meteen water.

Er is een algemene regel voor de plantdiepte: plant een bol of knol twee keer zo
diep als-ie hoog is. Een bol van 5 cm hoog gaat dus 10 cm diep in de grond. Een
uitzondering geldt voor begonia's en dahlia's. Die plant u nét onder de
oppervlakte. De verpakking geeft trouwens altijd precieze informatie; in het
plantschema ziet u de plantdiepte van de soort.

Direct na het planten hebben zomerbollen extra
veel water nodig om snel wortels te kunnen
vormen. In de droge voorjaarsperiode moet u de
grond in de tuin of in de bakken vochtig houden.

Uw eigen, verse snijbloemen.
Het is altijd heerlijk om bloemen in
huis te hebben, en des te leuker als u
die vers uit eigen tuin kunt halen. Een
aantal soorten zomerbollen is heel geschikt om als snijbloem te gebruiken.
Vooral gladiolen, dahlia's (zoals
cactus- en decoratieve dahlia's) en
lelies.
Wilt u de tuin niet te veel verstoren
met het wegsnijden van bloemen?
Maak dan op een beschut plekje een

apart snijbloemenhoekje. Plant de
bloembollen daar iets dichter bij elkaar.
Dan hebben de bloemen tijdens de
groei steun aan elkaar en kunt u
mooie rechte stelen oogsten. Ook
voor snijbloemen geldt: let op de
bloeiperiode en kies dus
zomerbollen met een
verschillende bloeitijd.
Dan hebt u de hele
zomer verse snijbloemen in huis.

2.

Kijk of u ergens hangbakken
kunt plaatsen. Ook die zijn
heel geschikt voor zomerbollen.

3.

Let goed op de bloeiperiodes en u geniet
een zomer lang van kleur in de tuin.

4.

Speel met hoogteverschil
door lange en kortere bloemen
af te wisselen.

Snijbloemen

5.

Maak een hoekje
voor snijbloemen. Zo heeft u uw eigen
‘bloemenwinkel’ bij de hand.

6.

Maak combinaties van vaste planten
en éénjarigen met
zomerbollen voor mooie zomerse borders.

Veel zomerbloeiende bollen en knollen zijn
geschikt om in bakken en potten geplant te
worden. Zo krijgt uw balkon een zomers
accent of krijgt een stenen terrasje wat extra
kleur. Goede soorten zijn o.a.: Begonia's,
lage Dahlia's, Canna, Eucomis, Zantedeschia
en Oxalis. Ook bloembollen kunnen vrijwel in
alle soorten bakken worden geplant. Bollen
in een pot mogen wat dichter bij elkaar staan
dan in de tuin.

Potten en de waterhuishouding
Potten vragen altijd wat meer aandacht dan
de grond en beplanting in de tuin. In potten
en bakken is te veel of te weinig vocht
sneller een probleem. Een belangrijke
voorwaarde is bijvoorbeeld dat het water
weg kan en de bollen niet kunnen
‘verdrinken’. Zorg dus dat er een afvoergat
in zit, dat met potscherven wordt afgedekt.
Ook moeten de bakken voldoende diep zijn
om uitdroging van de bollen te voorkomen.
Geef regelmatig water en verwijder
uitgebloeide bloemen.

Kleurige potten en bakken.

