Bloemenaccenten

bloembollen
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Sneeuwklokje
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Hyacint

Een bloementapijt maakt u door flinke hoeveelheden bollen
aan te planten. Bijvoorbeeld een paar honderd
sneeuwklokjes, crocussen of scilla’s bij elkaar. Ook van
hogere soorten als tulpen, narcissen en sieruien kunt u
bloementapijten maken. In een klassieke tuin met buxus- of
lavendelvlakken kunnen ze dicht op elkaar worden geplant
in hoeveelheden van 50 tot 60 stuks per vierkante meter. Die
vlakken geven een overweldigend kleureffect. Later kunnen
eenjarigen of zomerbollen de plaats van voorjaarsbloeiende
bolgewassen innemen. Worden hogere types bloembollen
ingepast in de al aanwezige beplanting? In dat geval zijn
zo’n 10 bollen per vierkante meter al genoeg.
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Lage tulp
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Keizerskroon

Voorjaarsbloeiende
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Lage narcis
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Darwin Hybride tulp
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Maandenlang bloeiplezier
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Leliebloemige tulp

Na een lange grijze winter is het leuk om uw tuin, terras of
balkon weer vroeg op kleur te hebben. Met voorjaarsbloeiende
bollen kunt u al heel vroeg genieten van uitbundig bloeiende
bloemen. Crocussen, tulpen en hyacinten zijn de soorten die al
vroeg hun best doen in de tuin, op het balkon of terras. Dus
maakt u plannen voor de tuin? Neem altijd voorjaarsbloeiende
bloembollen in de plannen mee.
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Grootkronige narcis
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Anemone blanda

Blauwe druifjes
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Crocus
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meer schaduw bestaan heel geschikte bollen voor. Scilla,
Chionodoxa (sneeuwroem), Erythronium (hondstand) en
bepaalde typen narcissen, zorgen voor een kleurrijk accent
tussen bladverliezende en bladhoudende heesters. En wie
wil er onder hoge bomen geen tapijt van roze, witte en
blauwe boshyacintjes?

Bloementapijten
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Sierui
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Of uw tuin nu klein of groot is, overal is wel een plekje om
bollen te planten. Bijvoorbeeld in een border met vaste
planten. Borders bloeien in de regel pas vanaf half mei.
Met vroege voorjaarsbollen wordt zo’n border al veel
vroeger leuk om naar te kijken. Geef crocussen en
voorjaarsanemoontjes (Anemone blanda) bijvoorbeeld een
plekje tussen lage vaste planten aan de rand. Temidden
van hogere vaste planten is vaak ruimte voor tulpen,
Camassia’s en statige sieruien. Ook voor plekjes met wat

Plant ze op tijd.
Van september tot en met december
kunt u voorjaarsbloeiende bollen planten.

Elk bolgewas heeft zijn eigen bloeitijd. Let daar goed op en
u kunt u al vanaf de prille lentemaanden plezier hebben van
bloeiende bollen. Winterakonieten en sneeuwklokjes bloeien
als eerste. Het zijn de traditionele voorjaarsbodes, altijd
heerlijk om te zien. Ze worden gevolgd door crocussen,
sneeuwroem (Chionodoxa), narcissen en de eerste vroege
tulpen. In april en mei is het de beurt aan blauwe druifjes,
tulpen en de indrukwekkende keizerskronen (Fritillaria’s).
Sieruien bloeien vanaf half mei tot ver in juli. U ziet: met de
goede keuzes kunt u een half jaar lang genieten van de
prachtigste kleuren.

Het planten

Plantafstand

Maak voor het planten de grond goed los en werk er
eventueel compost door. Graaf een plantgat en zet de
grote bollen daar rechtop in. Kleine bolletjes mogen
gestrooid worden.

Grote bloembollen hebben meer tussenruimte nodig dan kleine bollen. Grote bollen
plant u met een tussenruimte van gemiddeld 12 cm, kleine bollen met een
tussenruimte van gemiddeld 5-7 cm. De tussenruimte – of het aantal per vierkant
meter – hangt ook af van het effect dat u voor ogen hebt.
Voor een ongedwongen, natuurlijk effect plant u de bollen op wisselende
afstanden. Zet een enkeling ook gerust eens wat verder weg. Moet het effect juist
een strak bloementapijt zijn? Zet de bollen dan op regelmatige afstand van elkaar.

Wanneer planten
Voorjaarsbloeiende bollen kunt u van september tot in
december planten. Probeer de vorst echter voor te zijn.

De plantdiepte
Er is een algemene regel voor de plantdiepte: plant een
bol twee keer zo diep als-ie hoog is. Dat is voor grote
bollen als narcis, tulp en hyacint ongeveer 15 tot 20 cm
centimeter diep. Voor kleinere gewassen als sneeuwklokje en de crocus is de plantdiepte ongeveer 5 - 10
centimeter.

In het algemeen zullen de bollen in
potten niet te lijden hebben van de
winterkou. Maar zet ze niet te dicht

Overhouden
Grondsoort en afwatering

Bloembollen in de volle grond

Tip 1.

In zandgrond wordt het regenwater vrij gemakkelijk afgevoerd. Kleigrond
daarentegen heeft de neiging om lang vochtig te blijven. Bollen houden niet van
natte voeten, dus als ze in kleigrond staan, zorg dan dat het water weg kan.
Kleigrond maakt u iets luchtiger door er zand of compost door te mengen. Ook
kunt u wat fijne kiezels of kattengrit in de plantgaten strooien voordat de bollen
er in gaan.

Water en vorst
Geef de bollen meteen na het planten water. Zo worden ze aangespoord om
wortels te gaan maken. Hoe eerder de wortels gevormd zijn, des te sneller is de
bol bestand tegen kou en vorst. Water geven kan achterwege blijven zodra de
najaarsregen in aantocht is.

Het planten is eenvoudig
Het terras en het balkon worden steeds meer gezien als het verlengde van de
woonkamer. In de zomer kijkt u uit op fleurige kuipplanten en eenjarige planten
in potten en bakken. In het voorjaar kunnen bloembollen zorgen voor kleur en
een levendige sfeer. Het planten van bloembollen in potten is eenvoudig. Kies een
niet te kleine pot of bak met een drainagegat onderin. Over dit gat legt u enkele
potscherven en wat kleikorrels. Zo kan het overtollige water gemakkelijk
weglopen. Vervolgens vult u de pot of bak. Gebruik zo veel potgrond dat de bollen
op de juiste plantdiepte geplant kunnen worden. Hoeveel plantdiepte een bol
nodig heeft, leest u ook achterop deze folder. Plaats nu de bollen op de aarde en
vul de pot verder tot net onder de rand. Bollen in potten en bakken mogen best
iets dichter op elkaar staan dan in de
volle grond. Dat geeft een mooier
effect. Gebruik ook de variatie in
bloeihoogte voor een afwisselend en
natuurlijk beeld.

Bloembollen in potten en bakken

Veel bollen kunnen na de bloei in de
grond blijven. Laat ze met rust en
geef het blad gelegenheid om vanzelf
af te sterven. Het jaar daarop zullen
ze opnieuw uitbundig bloeien.

tegen de rand van de pot want juist
aan die rand dringt straks de vorst
naar binnen. Gaat het heel streng
vriezen dan kunt u de potten
inpakken met bijvoorbeeld
noppenfolie. Of zet ze tijdelijk in

Het geven van mest is daarbij
onontbeerlijk. Geef de mest –
organische of kunstmest - op het
moment dat de bollen boven de grond
komen en herhaal het nog eens direct
na de bloei.

een ruimte waar de temperatuur

Laagjes maken
Zowel in de volle grond als in potten
en bakken kunt u bloembollen in
lagen boven elkaar planten; het
sandwich- of lasagnesysteem. De
onderste laag bestaat uit bollen die
het laatst bloeien, bijvoorbeeld
tulpen. Bollen die vroeger bloeien
zoals crocussen of iris reticulata
worden daar bovenop geplant. Bollen
kunnen probleemloos boven elkaar
staan. Ze bloeien dus als gewoonlijk,
na elkaar maar dan dus op dezelfde
plek. Zo kunt u een pot of bak
wekenlang laten bloeien.

niet hoger is dan 13 graden Celsius.

Tip 2.
Terracotta potten kunnen kapot
vriezen. Dit komt doordat de aarde
in de pot uitzet door de vorst. U
kunt dit voorkomen door de
bloembollen eerst in een plastic pot
te planten en deze ‘binnenpot’ in
de terracotta pot te zetten. Zorg
ervoor dat ook hier het water weer
goed kan weglopen. De ruimte
tussen de plastic pot en de
terracotta pot kunt u bij strenge
vorst eventueel opvullen met
isolatiemateriaal.

Planten in etages

