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De groene vakman 
en de bol

Hoe bewerkelijk is 
bolbeplanting?

Efteling werkt hard 
voor sprookjes
achtig resultaat

Waar zijn de parken 
met Colchicum?

Bollen en vaste  
planten: een succes
vol huwelijk

’Het is aan de hove
nier de juiste bol te 
kiezen’

’Vroege lente met 
stinzenbollen’

Royal Mile,  
feest met Dahlia

’Met de tulp heb je 
oneindig veel moge
lijkheden’

3 tuinen:  
voor elke tuin  
een bol

Dahlia, van oubollig 
naar trendy

Bollen Het is geen liefde op het eerste gezicht tus-

sen de groene vakman en de bloembol. 

Hoewel bloembollen, en hier worden ook de 

knollen onder gerekend, als onderdeel van de ge-

wasgroepen in het onderwijs besproken worden, 

is de toepassing van het gewas in tuin en park te 

verwaarlozen. Bollen worden als een bewerkelijk 

gewas gezien, waardoor ze relatief duur zijn.  

Ook vragen consumenten niet meer specifiek 

naar bollen in de tuin; dus waarom zou je ze dan 

als hovenier of tuinarchitect in het beplantings-

schema opnemen? Om de bloeitijd in de tuin 

te verlengen! Een van de deskundigen die in dit 

themanummer van Tuin&Landschap aan het 

woord komt, zei het als volgt: ,,Bloembollen zijn 

het voorgerecht in de tuin.” Als het blad van de 

vaste planten boven de grond omhoog piept en 

aan de kale takken van de heesters jong fris blad 

verschijnt, brengen bloembollen kleur en geur.  

De bewerkelijkheid van de bol valt reuze mee. 

Meerjarenbollen en verwilderingsbollen plant 

je eenmalig en onderhoud je net als een vaste 

plant. 

Door het weinige gebruik van het bolgewas is 

de kennis erover bij slechts een beperkt aantal 

vakmensen aanwezig. Daarom delen bolplant-

deskundigen hun passie voor de bol met u en 

geven handige tips in sortimentskeuze, aanplant 

en onderhoud. 

Het is nooit te laat om bloembollen in te pas-

sen in de beplantingsplannen, ook al loopt het 

plantseizoen van de voorjaarsbollen nu op zijn 

eind. Kwekers zien graag een jaar van te voren 

de sortimentslijsten ingeleverd, zodat zij in het 

kweken rekening kunnen houden met de vraag. 

Dit themanummer is de laatste special van 

2008. Eerder verschenen: Spelen, Ontwerpwed-

strijd 2008 en Tuin van het Jaar 2008.

Voorgerecht in de tuin
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 Het is toch eigenlijk te bizar voor 
woorden. We proppen jaarlijks 
duizenden buitenlanders op 

Schiphol in een bus richting de Keuken-
hof, maar onderweg zien zij nauwelijks 
een bolgewas in tuin of park. En dat voor 
een land dat bekend staat als het land 
van de bollen.’’ Zo uit een van de groene 
vakmensen die meewerkt aan dit the-
manummer zijn verbazing over de ka-
rige toepassing van bolgewassen in het 
Neder landse groen. 

De vakman, hovenier of tuin- en land-
schapsarchitect, heeft niet zo veel met 
bollen. Reden voor het Productschap 
Tuinbouw (PT) om in opdracht van het 
Internationaal Bloembollen Centrum, 
te onderzoeken waar dat aan ligt. In 
juli 2007 kwam het productschap met 
de resultaten, inclusief een pakket aan 
aanbevelingen om het gebruik van bolge-
wassen te vergroten. 

Imago 
Voor hoveniers en architecten/ontwer-
pers maken bolgewassen niet standaard 

onderdeel uit van beplantingsplannen. 
Als reden hiervoor geven zij in het on-
derzoek op: ,,In een moderne tuinstijl 
zijn bloembollen moeilijk te verwerken. 
Daar leent een klassieke tuin of een 
natuurtuin zich veel meer voor.’’ En: 
,,Bloembollen zijn ouderwets, dat past 
niet meer in de stijl van de huidige tui-
nen. Alles moet tegenwoordig op gemak 
gericht zijn.’’ Ook vraagt de consument 
er tegenwoordig niet meer naar en de 
meeste hoveniers doen wat de klant 
vraagt. 

Het idee dat de bol maar bij een be-
perkt aantal tuinstijlen te gebruiken is, 
is onterecht. Een bol past zowel in een 
moderne strakke tuin als in een boerde-
rijtuin of een natuurtuin. De mogelijk-
heden met de bol zijn namelijk oneindig 
vanwege kleur, vorm, hoogte en bloeitijd. 
Waarom geen strak plantvak met een 
soort in een kleur, gecombineerd met 
een vaste plantensoort die de groene 
basis vormt? Of een witte tulp in com-
binatie met siergrassen? Heel modern 
volgens een van de tuin- en landschaps-
architecten in het onderzoek. 

Bloembollen zou je als hovenier ook 
kunnen koppelen aan de tuintypes en 
trends, want bij elk tuintype en bij elke 
trend zijn bollen te vinden die passen. 
Het PT geeft daarbij aan dat in de foto-
grafie van de promotiefolder dan ook 
bollen opgenomen moeten zijn, zodat de 
vakman ook wat kan laten zien aan zijn 
klanten. Daar ligt een taak voor het PT 
zelf, dat opdracht geeft voor het onder-
zoek Tuinbeleving Nederland waarin de 
trends zijn opgenomen. Met het tonen 
van inspirerend beeldmateriaal of door 
klanten mee te nemen naar tentoonstel-
lingen of hen daarop te wijzen, kan de 
vakman tuineigenaren eveneens over de 
streep trekken.

Bewerkelijk
De kennis over bolgewassen ontbreekt 
bij het gros van de vakmensen, hoewel 
het wel een onderdeel vormt van de 
opleidingen. Over praktische zaken als 
wanneer en hoe plant ik de bol, moet ik 
het loof verwijderen of laten staan, moet 
er voeding bij of niet en wat is de beste 
standplaats, bestaan nog veel onduide-
lijkheden. Dat de kennis gering is, blijkt 
ook uit de reacties waarin hoveniers 
aangeven dat bollen lastig in het werk-
schema zijn toe te passen. ,,Als je een 
tuinontwerp maakt buiten het bollensei-
zoen en er is geen onderhoudscontract, 
dan kan je geen bolgewassen toepassen.’’ 
,,Voor en na de bloei heb je lege plekken 
in de tuin.’’ ,,Na de bloeiperiode geeft 
het blad een rommelig beeld.’’ ,,Bollen 
moeten uit de grond worden gehaald. 
Bij alleen een aanlegcontract is dat niet 
praktisch.’’

Bollen hoeven niet tegelijk met de vas-
te planten geplant te worden. Beter is het 
om de bollen te planten nadat de vaste 
planten een groeiseizoen hebben gehad. 
Dan zijn de planten beter geworteld en is 
er minder kans op scha de.  

BollenDe groene vakman en de bol

Een ouderwets imago, lastig 

in het werkschema te pas-

sen, te duur en niet goed te 

verkrijgen. Het zijn argumen-

ten voor de hovenier en 

architect om geen bollen in 

tuinen en openbaar groen 

toe te passen. Het Product-

schap Tuinbouw deed er on-

derzoek naar en weerlegde 

de vele tegens. 

Tekst Wendy Bakker  
Beeld Ferry Noordam 

,,

De werkzaamheden kunnen meegeno-
men worden in de aanlegkosten; of je 
ziet het als extra service om later nog-
maals terug te komen. Dit laatste biedt 
kans om nieuwe diensten aan te bieden 
voor het komende seizoen. 

Combineer bollen met vaste planten 
zodat er geen lege plekken in de tuin 
voorkomen. Bloembollen bieden een ver-
rassing voor de klant: lang nadat de ho-
venier de tuin heeft aangelegd komen er 
nog steeds bolgewassen op. Door bollen 
met vaste planten te combineren kan je 
eveneens het overblijvende loof camou-
fleren, zoals bijvoorbeeld met Hosta,  
Astilbe, Geranium. 

Niet alle bollen hoeven jaarlijks de 
grond uit. Verwilderingsbollen zijn bij 
uitstek gewassen die overblijven in de 
grond en zich vermeerderen. Maar ook 
meerjarenbollen – bepaalde soorten 
tulpen, hyacinten en narcissen – kan je 
gewoon behandelen als vaste planten. Ze 
worden eenmalig geplant en de tuineige-
naar heeft er vier tot vijf jaar plezier van. 

Duur
Een veel gehoorde opmerking is dat 
bloembollen te duur zijn voor de klant, 
als deze ze door de hovenier laat plan-
ten. De klant betaalt meer dan in de win-
kel. Ook zijn er veel bollen nodig om een 
mooi resultaat te krijgen; dat maakt het 
planten van bollen arbeidsintensief en 
dus kostbaar. ,,Voor €100 heb je een hele 
kruiwagen vol bollen, maar daar komt 
in het najaar €200 urengeld bij om ze te 
planten en in het voorjaar €200 om ze te 
rooien en het loof op de ruimen. Dat is  
€500 voor een paar weken bollenbloei in 
je tuin!’’ 

Als je echter kiest voor verwilderings-
bollen en bollen met meerjarenbloei 
dan hoeven de kosten niet zo hoog op 
te lopen. Dan is het eenmaal de kosten 
van aanschaf en eenmaal van aanplant, 

terwijl de klant jaren kan genieten van 
de vroege bloei in de tuin. Daarbij moe-
ten bolgewassen gezien worden als on-
derdeel van de tuin en niet als sluitpost, 
vindt het PT.

Voor het openbaar groen zijn bloem-
bollen juist een voordelige keuze. Groen-
voorzieners geven aan dat bollen goed 
passen in ’zelfverzorgende’ groengebie-
den. Voor gemeenten is het aantrekkelijk 
om gras aan te leggen met verwilde-
ringsbollen en meerjarenbollen. Op die 
manier hebben ze een goedkope invul-
ling van afwisselend groen.

Concurrentie
Bolgewassen hebben concurrentie van 
andere planten, dit is zeker het geval 
bij zomerbloeiende bollen. Deze worden 
aangeplant als het aanbod van bloeiende 
perkplanten en andere planten groot is. 
Daarbij geven de perkplanten direct een 
fleurig resultaat in de tuin, terwijl op de 
bloei van de bollen nog gewacht moet 
worden. Bij voorjaarsbloeiende bollen 
speelt de concurrentie minder, aangezien 

dit de eerste bloeiers zijn na een koude 
en donkere periode. 

Ook is het merendeel van de onder-
vraagde vakmensen van mening dat bol-
len maar kort bloeien in tegenstelling tot 
de perkplanten. Toch zijn er ook hove-
niers en tuin- en landschapsarchitecten 
die hun beplantingsplannen dusdanig 
opstellen dat de klant lang van bloei-
ende bollen kan genieten. De periode 
van voorjaarsbloei bedraagt al gauw zes 
tot acht weken, de zomerbloeiers zoals 
Dahlia bloeien tot in de herfst door als de 
kleuren van de vaste planten en de een-
jarigen zijn verbleekt.

Bollen zijn niet makkelijk verkrijgbaar 
bij de vaste plantenleveranciers van de 
groene vakman. Als de hovenier dan veel 
tijd moet steken in het zoeken naar de 
juiste bollenleverancier/kweker dan is de 
animo gauw verdwenen. Ook geeft het 
ibc in een andere kader aan, dat kwe-
kers van bollen meer zouden kunnen 
inspelen op de wensen van de hovenier, 
zeker als het gaat om meer bijzondere 
bolgewassen. Kwekers zijn nu nog veelal 
gericht op consumenten en tuincentra.  l
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 Bollen en vaste planten vor-
men een goed huwelijk.’’ Frans 
Roozen van het Internationaal 

Bloembollen Centrum (ibc) is zijn ver-
haal over meerjarenbollen in combinatie 
met vaste planten net begonnen, of hij 
kopt direct al een belangrijke reden om 
bolgewassen toe te passen in. ,,In de 
maanden maart, april en begin mei is 
het nog een dulle aangelegenheid in de 
tuin. Vaste planten komen net boven de 
grond uit. Vroege soorten laten hun blad 

Bollen


Bollen en vaste planten: een succesvol huwelijk

Dat verwilderingsbollen over

blijven, is bekend. Dat sommige 

tulpen, narcissen en hyacinten 

niet de grond uit hoeven na de 

Tulipa ’Negrita’ gecombineerd met Lunaria 
annua en Allium die nog in knop is. 

Tekst Wendy Bakker 
Beeld Ibc

,,

al zien maar van bloei is weinig sprake. 
Door bolgewassen te gebruiken, voeg je 
niet alleen bloei toe, maar versterk je ook 
de aanwezigheid van de nog prille vaste 
planten.’’

De technisch directeur van het ibc 
in Hillegom weet waarover hij praat. 
Al jaren probeert het ibc de bolgewas-
sen onder de aandacht te brengen van 
professional en consument. Behalve 
voorlichting is onderzoek een belangrijke 
taak van het promotieorgaan van de bol-
lensector. Daardoor is in de loop der ja-
ren heel wat kennis vergaard over de bol, 
zijn levensfasen, groeiomstandigheden, 
onderhoudswensen en zijn toepassingen. 
Een van de onderzoeken is ’Bloembollen 
en Vaste Planten: combinatie proefbe-
planting 2004-2007’, dat in 2007 werd af-
gerond. Dit onderzoek is een vervolg op 
het meerjarengebruikswaardeonderzoek 
uit 1995/1996. Daarin werden 250 soorten 
bolgewassen op verschillende locaties in 
Europa en in de Verenigde Staten getest 
op meerjarenbloei. ,,Deskundigen, waar-
onder Jacqueline van der Kloet, ppo in 
Lisse en wijzelf, experimenteerden met 
het overblijven van bollen in de grond. 
We zagen dat bepaalde tulpen, narcis-
sen, hyacinten en nog meer bolgewassen 
het jaar daarna, en de daaropvolgende 
jaren, met een beetje hulp gewoon weer 
in bloei kwamen. Van verwilderingsbol-
len weten we al lang dat ze terugkomen. 
Die gaan hun eigen gang en zoeken de 
locatie op met de beste groeiomstandig-
heden. Maar van bovengenoemde bol-
gewassen was nog weinig bekend over 
meerjarenbloei”, geeft Roozen de aanlei-
ding van het onderzoek weer.

Bij meerjarige bollen is er sprake van 
een voorjaarsbol die eenmalig geplant 
is en die na de bloei in de grond blijft. 
Deze krijgt de tijd om af te sterven en 
zich ondergronds voor te bereiden op 
een volgend groeiseizoen. Een ‘meer-

jarenbol’ bloeit in elk geval 3 à 4 jaren 
nadat hij in de grond is gestopt en blijft 
op dezelfde plaats. Een verwilderingsbol 
daarentegen gaat ‘wandelen’. Wil een bol 
tot meerjarenbloei komen, dan moeten 
omstandigheden gunstig zijn: voldoende 
voedsel, voldoende licht en afhankelijk 
van het bolgewas de juiste standplaats. 
Ook moet het loof niet afgeknipt worden 
na de bloei, omdat het blad nodig is voor 
de fotosynthese, zodat de ondergrondse 
bol van energie wordt voorzien. 

Toppers
De bloembollentoppers uit het meerja-
rengebruikswaardeonderzoek werden in 
combinatie met 200 verschillende vaste-
plantencultivars aangeplant. In nauwe 
samenwerking met ppo Lisse en Boskoop 
zijn de proeven begeleid en de resul-
taten gevolgd. Onderzocht werd welke 
bolgewassen goed combineren met vaste 
planten en met welke precies; hoe ze 
met elkaar concurreren of elkaar juist 
kunnen versterken. 

De proeven zijn uitgevoerd op vijf 
locaties in Europa waar verschillende 
klimaatomstandigheden gelden. Het 
betrof de Sortimentstuin Harry van der 
Laar in Boskoop gelegen in een gematigd 
zeeklimaat, de Boschhoeve in Wolfheze 
en Höxter (Dld) in een gematigd land-
klimaat, Enköping (Zw) in een koud ge-
matigd landklimaat en Brera (It) in een 
mediterraan, warm klimaat. De eisen 
die aan de proeflocaties werden gesteld 
kwamen grotendeels overeen alsook 
de aanleg- en onderhoudsvereisten. De 
grondsoorten verschilden; van veen-
grond in Boskoop, zandgrond in Wolf-
heze, zand/leemgrond in Enköping, lichte 
zandgrond in Höxter tot humusrijke 
grond in Brera. 

De bolgewassen die werden aange-
plant bestonden uit tulpen, hyacinten 

bloei, is redelijk nieuw. Het maakt 

de toepassing van deze bol

gewassen in vasteplantenborders 

interessant. Het Internationale 

Bloembollen Centrum onder zocht 

welke bolgewassen goed samen

gaan met vaste planten.



en narcissen, bijzondere kleine bolge-
wassen, zoals Muscari latifolium en Scilla 
mischtschenkoana en bijzondere grote 
bolgewassen als Leucojum aestivum ‘Gra-
veteye giant’ en Erythronium pagoda.

Algemeenheden
De resultaten per locatie verschilden 
afhankelijk van de groeiplaatsomstan-
digheden en het klimaat, maar voor de 
meeste bolgewassen was een aantal 
algemeenheden vast te stellen. Allereerst 
komen veel bolgewassen oorspronkelijk 
uit koudere streken en is een periode 
van kou gunstig voor de groei. Enkele 
maanden een lagere temperatuur dan 
9˚C hebben ze nodig om zetmeel om te 
zetten in suikers. Een vochtig najaar en 
een kwakkelwinter is minder gunstig 
voor de bol. Na de bloei hebben meerja-
renbollen juist een warme periode nodig 
met veel licht. Dat is de tijd dat de plant 
onder invloed van fotosynthese in het 
blad ondergronds de ontwikkeling voor 
het volgende jaar inzet. ,,Niet voor niets 
worden bollen hier in Nederland aan de 
kust gekweekt. Daar is de lichtintensiteit 
veel hoger, de luisdruk lager en dus de 
productieopbrengst hoger dan in andere 
delen van het land”, legt Frans Roozen 
uit

De invloed van land of zeeklimaat had 
geen invloed op de meerjarenbloei van 
voorjaarsbloeiende bloembollen; althans 
dat was niet af te leiden uit de resultaten 
van het onderzoek. 

De bloembollen en vaste planten 
verdroegen elkaar prima, er was geen 
sprake van concurrentie, en in enkele 
gevallen was er zelfs sprake van een 
beschermend karakter in verband met 
klimaatinvloeden. Grondsoort en afwij-
kende klimaatperioden hadden een gro-
tere invloed op meerjarenbloei.

Afgezien van deze overeenkomsten 
bleek uit het onderzoek dat elk bolgewas 
zo zijn vereisten had om tot optimale 
meerjarenbloei te komen. Per bolgewas 
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Narcissentoppers
De meest geschikte narcissen voor meerjarenbloei in combinatie met vaste planten, uitgaande van een gematigd klimaat zoals 
dat in Nederland heerst:
 Kleur Groep Bloeitijd
Narcissus ’Cheerfulness’ Zeer lichtgeel Dubbel Half april
N. ’February Gold’ Geel Cyclamineus Eind maart
N. ’Foresight’ Geel, hart donker Trompet Begin april
N. ’Geranium’ Crèmewit, hart oranje Tazetta Half april
N. ’Jack Snipe’ Crèmewit, hart geel Cyclamineus Eind maart
N. ’Jetfire’ Geel, hart oranje Cyclamineus Eind maart
N. ’Serola’ Geel, hart oranje Grootkronig Begin april
N. ’TêteàTête’ Geel, hart donkerder Andere Eind maart
N. ’White Plume’ Wit Grootkronig April

N. ’Cheerfulness’

N. ’Foresight’

N. ’Serola’

N. ’February Gold’

N. ’Geranium’

N. ’TêteàTête’

werd een percentage van bloei vastge-
steld in het derde bloeiseizoen waaraan 
het succes kon worden afgemeten. 

Narcis
Narcissen deden het op alle locaties en 
in alle klimaatzones goed, dat betekende 
dat ze in elk geval meer dan 50% bloei te 
zien gaven in het derde jaar. Ruim 50% 
van de geplante narcissen voldoet op alle 
locaties aan het criterium ‘zeer geschikt’. 
De bollen waren in de loop der jaren 
verklisterd en er waren meer bollen ont-
staan dan in het eerste jaar geplant. Een 
meer open beplanting gaf in Wolfheze 
de gelegenheid om goed af te sterven en 
nieuwe bollen te vormen. Gebleken is 
dat narcissen na een kort warm voorjaar, 
ook in combinatie met vaste planten, 
goed doorgroeien. 

Goede begeleidende planten voor nar-
cissen zijn onder andere: Hosta, Alchemil-
la, Chelone, Darmera, Lysimachia punctata 
en L. clethroides, Salvia nemerosa, Bergenia, 
Astilbe, Brunnera, Geranium en Ligularia 
dentata. 

Hyacint
Wanneer hyacinten in de grond overwin-
teren, neemt de bloemgrootte in het loop 
der jaren af. Het aantal nagels per bloem 
vermindert. Dit geeft een meer natuur-
lijk karakter aan de bloem en eveneens 
aan de toepassing van de hyacint in de 
border. In Enköping (ZW) is getest met 
Atlantic. Deze was in het meerjarenge-
bruikswaardeonderzoek goed uit de bus 
gekomen in de koude klimaatzone. In 
Enköping viel de bloei van Atlantic tegen 
waardoor geconcludeerd mag worden 
dat hyacinten niet geschikt zijn voor 
meerjarenbloei in een koud klimaat. Hy-
acinth behaalt de beste resultaten in een 
gematigd klimaat, zoals in Nederland. 

Hyacinten gaan goed samen met Op-
hiopogon, Hosta, Campanula poscharskyana, 
Geranium, Alchemilla, Salvia nemorosa, 

Campanula ’Sarastro’, Solidaga flexicaulis, 
Nepeta faassenii en Teucrium hispanicum. 

Tulp
De tulp houdt niet van veengrond, zo liet 
een slechte score in Boskoop zien. Van 
de 24 tulpen uit verschillende groepen 
waren in het derde groeiseizoen negen 
soorten helemaal weggevallen en had-
den veertien soorten minder dan 20% 
bloei in dat jaar. Als er in het derde jaar 
meer dan 20% bloei was dan kreeg de 
tulp het predikaat goed, bij meer dan 
50% was er sprake van een zeer goede 
bloei. Alleen ’White Triumphator’ kreeg 
de waardering goed. De veengrond in 
Boskoop heeft een pH van 5 en is in de 
zomer erg vochtig, dus koud. Voor een 
eerste groeiseizoen is dit geen probleem, 
maar wel voor meerjarenbloei. 

Daarentegen zorgt een droge, warme 
zandgrond – zoals in Wolfheze – in de 
zomer voor het optimale klimaat voor 
meerjarenbloei van de tulp. Ook bleek 
dat tulpen behoefte hebben aan goed on-
derhouden en goedgevoede bodems om 
zich meerdere jaren staande te kunnen 
houden. Uit de resultaten in Italië kwam 
naar voren dat tulpensoorten meerdere 
jaren terugkwamen, mits de bodemtem-
peratuur in de winter beneden de eer-
dergenoemde 9˚C lag. De warme zomers 
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Bijzondere bolgewassen
Voor wat de bijzondere bolgewassen 
betreft, is de vergelijking van de verschil-
lende locaties en resultaten moeilijk, 
omdat het sortiment beperkt was, de 
verschillen per gewas erg groot en de 
gemaakte combinaties met vaste planten 
divers. Wat wel bleek is dat de bijzon-
dere bolgewassen de warme zomers en 
warme gronden erg op prijs stelden wat 
tot een score leidde van meer dan 100% 
bloei: dus verklistering en meer bollen 
dan het voorgaande jaar.  l

werden op prijs gesteld, net als die in 
Zweden. De koude in de winter aldaar 
had nauwelijks effect, mede doordat de 
grond geïsoleerd is door een pak sneeuw. 

Als het gaat om geschikte buurplanten 
kwamen onder meer de volgende vaste 
planten op meerdere locaties en in ver-
schillende klimaatomstandigheden goed 
naar voren: Geranium, Alchemilla, Aster hy-
briden, Origanum hybriden, Viola odorata, 
Veronicastrum, Lythrum, Sidalcea hybriden, 
Carex muskingumensis, Dicentra formosa en 
Inula. 
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Tulpentoppers
De meest geschikte tulpen voor meerjarenbloei in combinatie met vaste planten, uitgaande van een 
gematigd klimaat zoals dat in Nederland heerst:
 Kleur Groep Bloeitijd
Tulipa ’Candela’ Geel Enkel laat Vanaf half maart
T. ’Golden Apeldoorn’ Geel Darwinhybride Midden april
T. ’Negrita’ Donkerpaarsrood Triumf Midden april
T. ’Orange Bouquet’ Donkeroranje Triumf Vanaf eind april
T. ’Purissima’ Crèmewit Fosteriana Vanaf half maart
T. ’Shirley’ Witroze, rozegerand Triumf Midden april
T. ’Toronto’ Oranjerood Greigii Midden april
T. tarda Geel, witgerand Overig Midden april

T. ’Candela’

T. ’Orange Bouquet’H. ’Borah’

T. ’Toronto’H. ’Delft Blue’H. ’City of Haarlem’

H. ’Snow White’H. ’Fondant’ H. ’Splendid Cornelia’

T. ’Golden Apeldoorn’

T. ’Purissima’

T. dasystemon tarda

T. ’Negrita’

T. ’Shirley’

Hyacintentoppers
De meest geschikte hyacinten voor meerjarenbloei in combinatie met vaste planten, uitgaande van 
een gematigd klimaat zoals dat in Nederland heerst:
 Kleur Bloeitijd
Hyacinth ’Borah’ Blauw (meerbloemig) April
H. ’City of Haarlem’ Geel Eind april/mei
H. ’Delft Blue’ Violet Midden april
H. ’Fondant’ Roze Eind april
H. ’Snow White’ Wit (meerbloemig) April
H. ’Splendid Cornelia’ Violetroze Eind april
H. ’White Pearl’ Wit Eind april
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 Te schreeuwerig, te fel van kleur, 
maar ook stijf; het imago van 
de tulp is volgens beplantings-

deskundige Jacqueline van der Kloet uit 
Weesp ’lawaaierig’. Niet helemaal onte-
recht, meent ze, want kijk maar hoe deze 
bloembol meestal in tuinen en parken 
wordt gepresenteerd. In haar beplantin-
gen toont ze al jaren, bijvoorbeeld op de 
Keukenhof, dat het ook anders kan. ,,De 
tulp past heel goed in een natuurlijke 
beplanting waarbij het jonge, frisse loof 
van de planten een groene basis vormt. 
Door de verschillende vormen en kleu-

ren van de tulp aan de basisbeplanting 
toe te voegen, breng je in het voorjaar 
spanning in de border.’’ Niet door de bol-
len in kleine groepen op vaste plekken 
tussen de beplanting te zetten, maar 
door ze lukraak te strooien. Daar waar de 
bollen vallen, gaan ze de grond in.  

Afgestemd op de kleuren, vormen 
en texturen van de vaste planten, gras-
sen en heesters stelt Van der Kloet 
een mengsel samen. ,,Ik hou erg van 
combinaties die heel vloeiend in elkaar 
overlopen of die elkaar versterken. Ton-
sur-ton, kleuren die in dezelfde hoek van 

het kleurenspectrum vallen, met daarin 
een contrasterende kleur als accent.’’ Ze 
noemt bijvoorbeeld – de in tuinen weinig 
toegepaste – geel-oranje combinatie van 
de tulp ’Candela’ (geel), ’Orange Emperor’ 
(dieporanje), ’Yokohama’ (knalgeel) en 
’Menton’ (roze en geelverlopend naar de 
rand) tussen Kerria Japonica, Doronicum 
orientale, Helleborus foetidus, Euphorbia 
amygdaloides ’Purpurea’ en Thermopsis 
lanceolata. Maar ook de combinatie van 
de tulpen ’Don Quichotte’ (roze), ’Spring 
Song’ (licht rozerood), ’Negrita’ (paars-
roze) en ’Purissima’ (crèmewit) met de 

voorjaarsbloeiers Dicentra spectabilis en D. 
spectabilis ’Alba’, Aquilegia vulgaris, Spiraea 
arguta en Hesperis matronalis ’Alba’. Heel 
spannend vindt ze combinaties die zoge-
naamd niet kunnen: roze en oranje met 
een beetje rood en paars ertussen.

Verschijningsvormen
Ontwerper Van der Kloet heeft de tulp 
altijd een bijzondere bloem gevonden. 
,,Je hebt eindeloos veel mogelijkheden 
vanwege de verschillende verschij-
ningsvormen en de vele kleuren. De 

Bollen


’Met de tulp heb je oneindig veel mogelijkheden’

Tulpen in rijen, toefen of blok-

ken; daar vindt Jacqueline 

van der Kloet niet zo veel aan. 

Het doet geen recht aan de 

schoonheid van de eenling. 

Liever ziet ze de tulpen losjes 

opvlammen tussen een basis-

beplanting van vaste planten, 

heesters of grassen. In deze 

natuurlijke verweving zijn de 

combinatie mogelijkheden 

met de tulp oneindig.

Een combinatie van Dicentra spectabilis, Tulipa 
’Jimmy’, T. ’Angélique’, T. ’Carola’, Narcissus 
’Cheerfulness’ en roze Japanse azalea.

Jacqueline van der Kloet houdt van combi-
naties die eigenlijk ’net niet kunnen’, zoals die 
van Tulipa ’Passionale’, T. ’Aladdin’, T. ’Orange 
Emperor’ en T. ’Heart’s Delight’.

Jacqueline van der Kloet 

Tekst Wendy Bakker 
Beeld Ibc, Modeste Herwig en Jacqueline van der Kloet
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de reden daarvan weten de deskundigen 
eigenlijk niet. Wat wel bekend is, is hoe 
je het succes van meerjarenbloei kan 
vergroten. Van der Kloet legt uit: ,,Na de 
bloei heeft de tulp zeker zes weken lang, 
zes tot acht uur licht per dag nodig om 
de bijbolletjes te voeden die de jaren 
daarna een nieuwe bloem ontwikkelen.” 
Het is dan ook belangrijk dat de tulp op 
een plek staat die voldoende licht krijgt. 
Maar er zijn tulpen die halfschaduw 
verdragen. ,,Nagenoeg bij elke bolsoort 
zijn er uitzonderingen die de regel be-
vestigen. Allium is bijvoorbeeld een zon-
neminner, maar er zijn ook soorten die 
prima in de halfschaduw kunnen. Zo 
ook bij de tulp; soorten als ’Spring Green’ 
(crème met groen), ’Negrita’ (paarsrood), 
’Parade’ (felrood), ’Cape Cod’ (oranjerood 
met gele rand) en ’Recreado’ (donker-
paars).” Deze laatste gaat goed samen 
met Heuchera, Pulsatilla vulgaris maar 
ook met het grijsgemarmerde blad van 
Brunnera macrophylla ’Jack Frost’ en ander 
grijsbladige planten. ,,’Spring Green’ is 
mooi met Brunnera macrophylla en Hosta-
cultivars met witte rand. ’Negrita’ maakt 
een dankbare combinatie met Geranium-
soorten als G. renardii en G. ’Philippe 
Vapelle’. Deze komen al vroeg in blad.’’

De grond waarin de tulpenbol wordt 
geplant moet goed gedraineerd zijn, 
want de tulp houdt niet van natte voe-
ten, en redelijk voedzaam. Kleigrond kan 
goed, mits doorlatend genoeg. Veengrond 
is uit den boze. Om te voorkomen dat de 
bollen anderzijds uitdrogen, of bescha-
digd raken tijdens het onderhoud van de 
tuin, adviseert Van der Kloet de tulpen 
iets dieper te planten dan twee keer de 
hoogte van de bol.  

Hoewel de ontwerper er voor is om 
de natuur zo veel mogelijk zijn gang te 
laten gaan, kan het geen kwaad om de 
tulp jaarlijks te bemesten. ,,Dat kan je 
het beste doen als de punten boven de 
grond uitkomen.’’  Het verdere onder-
houd beperkt zich door de bloem te kop-
pen als deze bijna is uitgebloeid. Tulpen 
vormen zaad maar de energie die dat 
vraagt, gaat ten koste van de bolgroei in 
de grond. Stelen en blad moet je laten 
staan want dat is belangrijk voor de fo-
tosynthese. Het advies is om afgevallen 

bloemblaadjes zo veel mogelijk te verwij-
deren omdat dat tot ziektes kan leiden. 

Strooien
De plantmethode die Jacqueline van der 
Kloet gebruikt bij de aanleg van bolbe-
plantingen is even simpel als duidelijk. 
Nadat zij haar mengsel naar kleur, vorm 
en hoogte geselecteerd heeft, en het aan-
tal bepaald, komen de bollen in een krui-
wagen terecht. Vandaar worden ze uitge-
strooid. Dat er dan op bepaalde plekken 
meer tulpen vallen van één kleur en 
ergens anders meer verspreid, is niet erg 
volgens de beplantingsdeskundige:,,Het 
gaat niet om een regelmatig terugkerend 
patroon, maar om het beeld als geheel 
waarin alle gekozen kleuren op natuur-
lijke wijze terugkomen.’’ 

Het aantal bollen bepaalt ze als volgt: 
,,De standaardmethode is 12 à 15 bollen 
per vierkante meter. Ik gebruik dat aan-
tal nooit over de hele oppervlakte. Stel je 
hebt een border van achttien vierkante 
meter; dan neem je de helft tot eenderde 
van die oppervlakte en dat doe je maal 
13 bollen. In dit geval kom je uit op zo’n 
90 bollen en die strooi je vervolgens uit 
over de totale border. Op deze manier 
voorkom je dat de tulp te veel gaat over-
heersen.’’

Tot slot adviseert Van der Kloet om 
bij een nieuwe tuin een groeiseizoen te 
wachten voordat de bollen de grond in 
gaan. De planten zijn dan beter gewor-
teld en daardoor ondervinden ze minder 
hinder van gerommel in de tuin.  l

botanische tulpen passen prima in grote 
groepen tussen bodembedekkers, al dan 
niet bladhoudend. De meer extravagante 
vormen als de gefranjerde- en parkiettul-
pen en de dubbele tulp gaan heel goed 
samen met een lage heesterbeplanting, 
waar ze accent aan geven. Of met rozen; 
het jonge blad is een prachtige achter-
grond voor deze afwijkende bloemen.’’ 
De enkele vroege tulpen en de Darwin-
hybriden zijn klassieke tulpvormen die 
harmonieus combineren met stevige 
bladplanten. Maar haar voorkeur gaat uit 
naar de leliebloemige: ,,Vanwege de fijne 
uitstraling. Het is een slanke bloem die 
mooi is met kantachtige blad en zich pri-
ma voegt in natuurlijkere beplantingen.’’

Het is de kleur en bloemvorm die 
centraal staan in haar bolbeplantingen 
waarbij de ontwerper kijkt naar hoe de 
bloem kan excelleren in de totale be-
planting. ,,De bloem van de tulp wordt 
mooier als er iets fijns tussen staat: een 
tak of stengel met een fijne structuur 
of een transparent blad.’’ Daar voegt ze 
aan toe dat je altijd moet zoeken naar 
evenwicht; de tulpen moeten niet over-
heersen. Ze selecteert ook op verschil in 

hoogte, uitgaande van drie niveaus. ,,Dan 
gaan vorm en kleur in elkaar over alsof 
je door een mist heenkijkt, met daarin 
enkele accenten.’’

Een ander voordeel van de tulp is, 
zoals voor bijna alle bollen geldt, dat de 
bloei in de tuin verlengd wordt. ,,Je kan 
twee tot drie maanden langer van het 
seizoen genieten.’’

Meerjarentulp
In de jaren negentig van de vorige eeuw 
begon Van der Kloet te experimenteren 
met de tulp. Ze haalde de bollen niet elk 
jaar uit de grond en zag het jaar daarna 
de bloem gewoon weer verschijnen.  ,,In 
mijn tuin staan al 15 jaar soorten als 
’Peer Gynt’ (roze), ’Recreado’ (donker-
paars) en – ik kan het niet helpen –  
’Jacqueline’ (puur roze). ’t Was toentertijd 
een kwestie van uitproberen. Wat kan er 
allemaal met die bol.’’ Ze nam contact 
op met het Internationaal Bloembollen 
Centrum (ibc), waarna een meerjarig 
onderzoek volgde naar meerjarenbloei 
van bollen (zie pagina 6). Niet elke tulp 
is geschikt voor meerjarenbeplanting en 

Een los weidemengsel van T. clusiana, T. marjo
l etii, Bellevalia pycnantha, Leucojum aestivum 
’Gravetye Giant’ en Muscari armeniacum.

Waar de vakman inspiratie zou kunnen opdoen 
volgens Jacqueline van der Kloet, is het schiereiland 
Mainau in de Bodensee. Daar groeien langs een 
lindenlaan miljoenen tulpen in het gras.
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is zowel tijdens de bloei als na de bloei 
van belang. De bol heeft licht nodig voor 
de vorming van nieuwe bollen onder de 
grond. Daarom mag het loof ook niet na 
de bloei afgeknipt worden. Advies is om 
het blad 6 tot 8 weken te laten staan, 
zodat door middel van fotosynthese sui-
kers gevormd kunnen worden, die het 
gewas aanwendt om het volgende jaar 
weer een nieuwe bloem te produceren. 
Om die reden zijn plekken waar groen-
blijvende bomen staan of bomen die 
vroeg in het blad komen, niet geschikt 
voor bollenaanplant.

Hoe plant je bollen?
Als juiste plantdiepte wordt de vuistregel 
minimaal twee maal de hoogte van de 
bol gehanteerd met een minimum van 
5 cm diepte. Te ondiep planten geeft 
een slechte beworteling waardoor de 
bloembollen ongelijk opkomen en er kort 
en mager uitzien. Te diep planten kan 
rotting van de bol veroorzaken, alsook 
een late opkomst van het gewas. Des-
kundigen adviseren de meerjarenbol iets 
dieper te planten dan de vuistregel in 
verband met eventuele strengere vorst-
perioden. De aantallen per m2 verschillen 
per bolgewas en staan in het kader op de 
volgende pagina.

Welke planttechnieken zijn er?
Bollen uitleggen, bollen strooien, bol-
len in het gras, en etage- of lasagna-
methode.

Bollen uitleggen gebeurt meestal in 
plantvakken waarbij het patroon belang-
rijk is. De grond wordt eerst goed losge-
maakt tot een diepte van 25 cm. Ook kan 
je de bollen op verhoogde plantbedden 
leggen, waarna de bollen afgedekt wor-
den met 10 tot 15 cm grond. Dit wordt 
meestal gedaan bij een eenjarige vulling 
van het vak. 

Na het planten worden de vakken 
gelijkmatig aangeharkt. Het is verstan-

dig om een afdeklaag van turfmolm of 
compost aan te brengen om uitdrogen, 
bevriezen of dichtslaan van de bodem te 
voorkomen. 

Bollen strooien wordt vooral toegepast 
als het plantvak een natuurlijk karakter 
moet krijgen. Daar waar de bollen val-
len, worden ze geplant. Ook wordt deze 
methode gehanteerd in de vasteplanten-
border. Dan is het handig eerst het blad 
van de vaste planten te snoeien zodat 
overzicht is op de border en kleine bollen 
niet verdwijnen tussen het blad van de 
vaste planten. 

Bollen in het gras breng je aan door 
een stuk grasmat te liften. Deze kan je 
na het planten weer eenvoudig terugleg-

gen en aanstampen. Ook wordt hiervoor 
machinaal planten toegepast. Dat is 
goedkoper.

De etage of lasagna-methode maakt 
het mogelijk op één plek verschillende 
bolsoorten te planten die elkaar in bloei 
opvolgen. De laatstbloeiende worden het 
diepst geplant, de vroegstbloeiende het 
ondiepst. Dit wordt meestal toegepast in 
perken waar gedurende langere tijd bloei 
moet zijn. 

Hebben meerjarenbollen en verwilde-
ringsbollen speciale bemesting nodig?
Bij een meerjarige beplanting is het 
nodig dat de bollen in het groeiseizoen 
een aanvullende bemesting krijgen. 

Bollen


Hoe bewerkelijk is bolbeplanting?

Hoe moeten bollen worden 

geplant? Hebben ze bemes-

ting nodig? Welke grondsoort 

is het beste voor bollen? En 

moet je het loof afknippen na 

de bloei? Hoveniers hebben 

vele vragen over de aanleg en 

het onderhoud van bollen. In 

dit artikel treft u de antwoor-

den aan.

Een medewerker van de Keukenhof in Lisse 
plant de tulpen één voor één in de grond.

Tekst Wendy Bakker
Beeld Ferry Noordam

 In welke groepen worden bollen on-
derverdeeld?
In voorjaars-, zomer- en herfstbloeien-

de bollen. Voorjaarsbloeiende bollen, van 
Crocus tot Tulipa en alles wat daartussen 
zit, zijn winterhard. De oorsprong van 
deze bollen ligt in hooggelegen gebieden 
in Oost-Europa en Centraal-Azië. Zij heb-
ben een periode van kou nodig om tot 
ontwikkeling te komen. De planttijd is 
van eind september tot half december, 
de bloei is in het daaropvolgende jaar. Ze 
worden als droge bollen geplant.

Zomerbloeiers als Dahlia, Crocosmia, 
Zantedeschia, Cosmos en Begonia zijn niet 
winterhard. Veelal komen ze uit een sub-
tropische of tropische regio. Ze worden 
vanaf eind april geplant en moeten in 
principe uit de grond worden gehaald, 
voordat de eerste vorst zich aandient. 
Ook deze bolgewassen plant je als droge 
bol. Met de zachte winters is de ervaring 
dat Dahlia en Crocosmia (zie p. 40) over 
kunnen blijven in de grond. Dahlia heeft 
dan wel beschutting nodig. Op klei lukt 
een volgende bloei meestal niet, omdat 
de grond te vochtig en te koud is in de 
winter. De bol gaat rotten.

Najaarsbloeiende bollen vormen de 
kleinste groep onder de bolgewassen. 
Goed toepasbare najaarsbloeiers zijn 
herfstbloeiende Crocus, Colchicum en Cy-
clamen. De planttijd is vanaf eind juli tot 
half september. Ze bloeien direct in het 
daaropvolgende najaar. 

Op welke grondsoort groeien de bollen 
het best?
Bollen kunnen op vrijwel elke grondsoort 
groeien, mits er voldoende lucht in de 
grond is, deze voldoende waterdoor-
latend en vrij van ziekten is, een laag 
zoutgehalte (EC) heeft en waarvan de 
zuurgraad bij voorkeur tussen 5,5 en 7 
ligt. Veengrond is de enige grondsoort die 
niet geschikt is.

Kleigrond zal bewerkt moeten worden 
en voorzien van organische stof, zodat 
de structuur verbeterd wordt, er daar-
door meer zuurstof in de grond komt 
en het water beter kan wegvloeien. Bol-
gewassen houden in het algemeen niet 
van natte voeten. Kleigronden zijn echter 
voedselrijk en dat is weer gunstig voor 
de bol.

Ook bij zandgrond is het raadzaam om 
er organisch materiaal doorheen te wer-
ken, zodat voedingstoffen en vocht beter 
worden vastgehouden. Beregening is in 
droge perioden noodzakelijk. Vanwege 
uitspoeling van voedingsstoffen moet 
je in het voorjaar mest geven. Bij sterk-
groeiende gewassen volgt in mei en juni 
nog een gift. 

Wat is de meeste geschikte standplaats?
Zoals bij alle gewassen geldt: selecteer 
het juiste gewas op de juiste plaats. Bol-
len houden van zon- en halfschaduw, al-
hoewel er uitzonderingen zijn te noemen 
(zie kader hieronder). De standplaats 

Standplaats van bijzondere bolgewassen
Bosachtige situaties
Allium ursinum, Anemone nemorosa, Anemone 
ranunculoides, Arum italicum, Colchicum, 
Convallaria majalis, Corydalis cava, Corydalis 
solida, Cyclamen, Eranthis, Galanthus, 
Hyacinthoides non-scripta en Ornithogalum.

Bij vijvers en natte 
groenstroken
Fritillaria meleagris, Arum 
italicum, Leucojum en 
Camassia

In bermen en gazons
Crocus, Chionodoxa, 
Galanthus, Scilla en vroeg-
bloeiende narcissen 

Onder bladverliezende 
bomen
Corydalis, Arum italicum



van het blad valt waardoor Botrytis kan 
ontstaan. 

Bollen die zich snel vermeerderen, 
maken grote clusters met bollen, zoals 
Narcissus. Deze belemmeren de individu-
ele bolgroei. Graaf deze op, laat ze goed 
drogen en splits ze met de hand, waarna 
ze verspreid kunnen worden. Dan kan je 
de verwildering ook enigszins in de hand 
houden. 

Door welke ziekten wordt het bolgewas 
geplaagd?
Bij meerjarenbloei komt het voor dat 
op vochtige plekken en in de schaduw 
tulpen opkomen die bruine punten aan 
het blad laten zien. Dat is de eerderge-
noemde schimmel Botrytis. Het beste is 
om het blad direct na opkomst weg te 
snijden zodat buurplanten niet aangetast 
worden. Plant de bollen niet te dicht bij 
elkaar, dan is de kans op Botrytis klein. 
Een andere schimmel is Rhizoctonia solani. 
De aantasting is te herkennen aan kleine 
roodbruine puntjes op de plant, meestal 
aan de buitenkant van blad en steel. In 
de teelt van bollen komt deze schimmel-
ziekte veel voor en wordt deze behan-
deld met een fungicide. 

Plant nooit een bol meerdere keren op 
dezelfde plaats om schimmelaantasting 
te voorkomen.  l

Meestal wordt daarvoor kunstmest (npk) 
gegeven. Als behalve voedingsstoffen de 
bodemstructuur verbeterd moet worden, 
is organische mest aan te bevelen. Na-
deel van kunstmest is dat het een hoge 
concentratie zouten bevat. Vroeger werd 
eenmalig, als de punten boven de grond 
uitkwamen, een grote mestgift gedaan. 
Deze gift is belangrijk omdat het de groei 
van het gewas ondersteunt. Nu advise-
ren deskundigen meerdere malen een 
kleinere gift. 

Bollen die verwilderen staan op hun 
natuurlijke standplaats. Er wordt van 
uitgegaan dat de natuur hier in balans is. 
Als je wilt bemesten omdat bloei bijvoor-
beeld terugloopt, is het verstandig orga-
nische meststof te geven met eventueel 
een aanvulling van vinassekali. Dit geef 
je dan twee keer per jaar, in de herfst en 
na bloei van het bolgewas. Immers na de 
bloei komt de groei van de bol. 

Vraagt een bol veel onderhoud?
Een bol is onderhoudsarm in vergelijking 
met andere planten. Behalve onkruid 
verwijderen en bemesting, hoef je bij 
meerjarenbollen alleen na de bloei de 
kop eruit te halen. Op die manier vormt 
de bloem geen zaad en gaat de energie 
richting de bol. Ook wordt hiermee voor-
komen dat de bloemblaadjes in de oksels 
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Aanbevolen aantal bollen/m2

 Openbaar  Combinatie
 groen beplantingen
Tulipa (grootbloemig)  40  12-15
Tulipa (species)  60  20-25
Narcissus (grootbloemig) 25  12-15
Narcissus (kleinbloemig)  50  20-25
Hyacinth  25  10
Allium aflatunense  15-20  7-10
Allium christophii  12  6
Allium giganteum  5  3
Allium karataviense  20  10
Allium moly  100  25-30
Allium neapolitanum  100  25-30
Allium oreophilum  100  30
Allium roseum  100  25-30
Allium sphaerocephalon  100  15-20
Allium ursinum  100  15
Anemone blanda  75  20-30
Anemone nemorosa  150  50
Arum italicum  10-15  6
Arum maculatum  10-15  6
Brimeura amethystina  150  20-30
Camassia cusickii  10-15  5-7
Camassia leichtlinii  10  5-7
Camassia quamash  25-30  10
Chionodoxa  100  25-30
Colchicum  75  5-10
Convallaria majalis  75  10
Corydalis solida  100  20
Crocus (grootbloemig)  50  15-25
Crocus (species)  75  20-30
Eranthis  100  30
Eremurus  5  3
Erythronium  50-60  10-15
Fritillaria imperialis  10  5-7
Fritillaria meleagris  100  25-30
Fritillaria persica  10  5-7
Galanthus  150  25-30
Hyacinthoides  40  15-20
Iris bucharica  30  7-10
Iris danfordiae  50  10-15
Iris reticulata  50  10-15
Leucojum aestivum  30  10-15
Leucojum vernum  50  25-30
Muscari armeniacum  150  25-30
Muscari azureum  150  25-30
Muscari botryoides  150  25-30
Muscari latifolium  100  25-30
Nectaroscordum siculum  20-25  5
Ornithogalum umbellatum  75-100  10-15
Ornithogalum nutans  75-100  15-20
Ornithogalum magnum  20-25  7
Oxalis adenophylla  150  25-30
Puschkinia  100  25-30
Scilla  100  25-30

Met bolgewassen zijn verschillende effecten te 
bereiken. Op de Keukenhof stroomt een rivier 
van blauwe druifjes tussen rode tulpen en witte 
narcissen in het bos.



21Tuin&Landschap [ 25 thema ] 2008Tuin&Landschap [ 25 thema ] 200820

,,dit is een echte liefhebber: twee kantjes 
van een bestellijst met drie van de ene 
bol en vijf van de ander.” 

Zijn meeste klanten zijn eindgebrui-
ker; op hoveniers is hij niet ingesteld. Af 
en toe krijgt hij een hovenierslijst voor 
een tuin, waar wat bijzonders in mag. Hij 
vraagt zich dan af waarom er peperdure 
Crocus vernus ’Ulkin Strain’ wordt besteld, 
terwijl je eenzelfde resultaat bereikt met 
een combinatie van de veel goedkopere, 
witte Crocus ’Ard Schenk’ (foto 1) en 
lichtviolette Crocus ’Blue Pearl’. Die twee 
groeien zelfs beter en verwilderen goed.

Over Crocus wil hij nog wel een en 

ander zeggen. De paarse Crocus tomma
sinianus ’Ruby Giant’ (2) vindt hij een 
plaatje. De bollenspecialist is van mening 
dat deze goedkope krokus erg onderge-
waardeerd wordt. Crocus tommasinianus, 
de soort zelf, daarentegen vindt hij een 
fletse krokus die erg vroeg bloeit. Door-
dat deze soort uit zaad wordt gekweekt 
zijn er nuanceverschillen. Crocus sieberi 
is eveneens mooier dan Crocus tomma
sinianus, vooral de cultivars ’Tricolor’ (3) 
en ’Bowles White’. En ook de heel kleine 
Crocus minimus kan zijn goedkeuring 
wegdragen.

Groeiomstandigheden
,,Er zijn heel veel bijzondere bolgewassen 
die een hovenier zou kunnen gebrui-
ken in de tuin”, gaat Gert-Pieter Nijssen 
verder. Daarbij is het belangrijk dat hij 
de groeiomstandigheden van de bol in 
ogenschouw neemt. ,, Kijk waar ze oor-
spronkelijk vandaan komen en zet ze 
niet te nat, als ze droog moeten staan. 
Als het een fiasco wordt, dan heb je voor 
niets veel geld in de grond gestopt.” 

Als voorbeeld noemt hij de winter-
harde cyclamen zoals Cyclamen coum (4)  
die een mooie voorjaarscombinatie met  
sneeuwklokjes en Helleborus vormt. 
Cycla men coum heeft behoefte aan een 
droge, kalkrijke en zonnige plek. Voor 
een prachtige najaarsbloei onder hees-
ters zorgt Cyclamen hederifolium (5). Deze 
staat liever vochtiger, in een humus-
rijke grond in de halfschaduw. Cyclamen 
persicum en Cyclamen cyprium, die op de 
eerdergenoemde hovenierslijst stonden, 
zijn minder geschikte soorten voor de 
tuin. De eerste kun je alleen in een pot 
houden en de tweede is niet goed win-
terhard. Nijssen zou bij een dergelijke 
keuze graag met de hovenier in gesprek 
gaan, maar vindt het aan de andere kant 
niet zijn taak om aanmerkingen te ma-
ken. Als hoveniers hem advies vragen 

Bollen


’Het is aan de hovenier de juiste bol te kiezen’

Als het over bollen gaat, dan 

raakt bollenspecialist Gert-

Pieter Nijssen niet uitgepraat. 

Zijn voorkeur ligt bij minder 

gebruikelijke bolgewassen 

die in de grond over kunnen 

blijven. Voor elke plek is er 

wel een bol om de seizoenen 

extra dimensie te geven. Maar 

wie zomaar wat aanplant, 

komt bedrogen uit: de bol 

heeft zijn voorkeuren.

Tekst Hanneke van Dijk    
Beeld Gert-Pieter Nijssen en  
         Hanneke van Dijk

1 Crocus ’Ard Schenk’

2 Crocus tommasinianus ’Ruby Giant’

3 Crocus sieberi ’Tricolor’ 5 Cyclamen hederifolium4 Cyclamen coum

 Tot over zijn oren in het werk 
maakt Gert-Pieter Nijssen toch 
even tijd vrij om over zijn favo-

riete bijzondere bollen te praten. Indruk-
wekkende bestellijsten moeten verwerkt 
worden en de bestellingen moeten de 
deur uit. 

Het is een fantastisch gezicht, al die 
kisten met keurig gesorteerde bollen: 
sneeuwklokjes liggen in de koelcel in 
een bedje van vochtige cocopeat en Ery
thronium zit verstopt in vermiculite want 
deze bol is gevoelig voor vocht. Het sorti-
ment in al die kisten is uitgebreid. ,,Moet 
je deze lijst kijken”, laat Nijssen zien, 

Gert-Jan en Ineke Nijssen
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wil hij daar best tijd in steken, maar het 
is toch de verantwoordelijkheid van de 
hovenier om de juiste bollen te kiezen.

Verwilderen
In zijn lange lijst met favoriete bolgewas-
sen noemt de bollendeskundige kleine 
narcissen. ,,Die kan je uitstekend laten 
verwilderen. ’Chipper’ (6) is een heel rij-
ke bloeier en bloeit wat later dan andere 
soorten. ’Topolino’ is daarentegen een 
vroeger bloeier. De spierwitte ’Thalia’ (7)  
is ook altijd een succes.” Hij adviseert 
narcissen bij te mesten, maar eigenlijk 
geldt dat voor alle bollen. Nijssen raadt 
een organische meststof aan met een 
hoog kaligehalte, zoals Vinassekali. Dit 
moet direct na de bloei worden gegeven 
en omdat het organisch is, hoef je niet 
bang te zijn voor overbemesting. 

,,Sieruien zijn nog steeds ideale bollen. 
Ze komen elk jaar terug, hoewel ze in de 
loop van de jaren wel wat minder wor-
den.” Hij heeft al jaren Allium ’Ambassa-
dor’ (8) in zijn eigen tuin, gecombineerd 
met Rosa ’Elina’, Triteleia ixioides ’Star-
light’ en rode Heuchera. Allium christophii 
(9) is ook zo’n mooie, betrouwbare bol, 
die uitstekend gecombineerd kan wor-
den met Astrantia. Verder vindt hij Allium 
’Violet Beauty’ heel goed toepasbaar. ,,De 
kleur is violetblauw en deze bol wordt 
niet zo hoog, past mooi in de border en 
vult het gat in bloeitijd tussen het voor-
jaar en de zomer. Maar in hoeverre is Al
lium nog een bijzondere bol?”

Kleine tulpen, zoals Tulipa clusiana (10) 
kunnen eveneens heel goed aangeplant 
worden, maar de soort is erg duur. De 
cultivars ’Sheila’, ’Tubergen’s Gem’ (11) 
en ’Cynthia’ zijn veel minder duur en 

doen het even goed. Deze tulpjes moeten 
zonnig en droog staan. 

Over blauwe druifjes heeft Nijssen een 
uitgesproken mening. Hij raadt mensen 
altijd aan om niet de gewone Muscari ar
meniacum aan te planten omdat ,,deze al 
voor de winter irritant veel blad maakt.” 
Muscari azureum (12) heeft veel minder 
blad, net als Muscari latifolium (13) en 
Muscari aucheri. De cultivars van deze 
laatste soort, ’Mount Hood’, ’White Ma-
gic’ en Ocean Magic’ (14) doen het ook 
nog eens uitstekend op potten.

Bosrijk
Als hoveniers met bosrijke tuinen te 
maken hebben, zouden ze heel goed, 
de mooie Lilium pyrenaicum aan kun-
nen planten of de nog mooiere Lilium 
nepalense, meent Gert-Pieter Nijssen. De 
Engelse bluebell, Hyacinthoides nonscripta, 
ook zeer geschikt voor een bostuin, haalt 
hij tegenwoordig uit Engeland. Deze 
soort hybridiseert sterk met de Spaanse 
hyacint. 

Ook erg fraai voor een bostuin is Ery
thronium. Dit bolgewas houdt van zan-
derige, humusrijke grond en schaduw. 
,,Maar plant dan de cultivars ’Pagoda’ 
(15), ’White Beauty’ (16) of ’Kondo’ en 
niet de soort Erythronium denscanis. De 
soort is het allermooiste, maar je moet 
jaren geduld hebben en dat hebben de 
meeste mensen niet.” Daarnaast kun-
nen in een natuurlijke tuin verschillende 
soorten vogelmelk goed verwilderen, zo-
als Ornithogalum umbellatum, O. nutans en 
O. balansae. Ze houden van halfschaduw. 

Anemone blanda houdt van zon, maar 
kan ook tegen lichte schaduw net als 
Puschkinia. ,,Die is echter zo gewoon, die 

kun je niet voor niets overal kopen. Ze 
doen het altijd en overal en vormen een 
uitstekende onderbeplanting. Mooier is 
Scilla mischtschenkoana (17), een ijzersterk 
bolletje, dat bloeiend de grond uitkomt, 
lang blijft bloeien en jaren achter elkaar 
terugkomt.”

Camassia (18) is een uitstekende plant 
voor zwaardere grond, het lijkt een vaste 
plant, maar is toch een bolgewas, want 
’s zomers is hij weg. De groeiomstandig-
heden van Camassia zijn zon of halfscha-
duw, niet te droog en niet te nat.

Als klanten van bolirisjes houden, is 
het volgens hem aan te raden de mooie 
donkerpaarse Iris histrioides ’George’ 
te planten. Dit irisje zal elk jaar weer 
bloeien. Plant liever niet een van de culti-
vars van Iris reticulata, die zijn geschikter 
voor in potten. ,,In de tuin is het een jaar 
leuk, maar ze komen daarna nooit meer 
terug.”

,,Hebben we ze nu allemaal zo’n beetje 
gehad?”, vraagt Nijssen zich hardop af 
om er daarna aan toe te voegen:,,Vergeet 
Brimeura (19) niet, die bloeit net wat 
later dan de bluebell en is goedkoop, je 
kunt er veel van planten.” Dat vergeten 
mensen nog wel eens: van bollen moet 
je veel planten. Plant je bijvoorbeeld een 
vierkante meter met Vinca dan moet je 
daar 25-50 bluebells, Hyacinthoides non
scripta (20) tussen zetten. Pas dan geeft 
het effect. Maar nogmaals drukt hij op 
het hart: kies de bijzondere bollen goed 
uit, let op de groeiomstandigheden en 
vergeet niet om ze voedsel te geven!  l

12 Muscari azureum 13 Muscari latifolium

19 Brimeura amethystina

17 Scilla mischtschenkoana

15 Erythronium ’Pagoda’

20 Hyacinthoides non-scripta

18 Camassia leichtlinii ‘Caerulea’ 

16 Erythronium ’White Beauty’

14 Muscari aucheri ’Ocean Magic’
6 Narcissus ’Chipper’

7 Narcissus ’Thalia’

8 Allium ’Ambassador’

9 Allium christophii 11 Tulipa clusiana ’Tubergen’s Gem’10 Tulipa clusiana
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Bollen
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In Evergem-Ertvelde (België) ligt een 
4.500 m2 grote tuin die is ontworpen 

door de Belgische tuin- en landschaps-
architect Eric de Waele. De eigenaren 
wilden een tuin met klasse, waarin de 
natuur met strakke hand onder controle 
wordt gehouden. De Waele maakte dan 
ook een formele, architecturale tuin die 
is opgebouwd uit horizontaal en verticaal 
gelede tuindelen. Groen is daarbij het 
belangrijkste element. Het deel rondom 
het huis wordt gekenmerkt door golvende 
taxusmassieven en strakke buxushagen 
in geometrische patronen. De beplanting 

is hier sober en de groentinten voeren de 
boventoon. 

Verder van het huis af krijgt de be-
planting een losser en kleuriger karakter. 
Combinaties van verschillende vaste plan-
ten, heesters en rozen vullen de borders 
die ook hier strakgevormd zijn. Een grote 
klassieke vijver ligt in het gazon, waarom-
heen de borders zijn aangelegd. De tuin is 
zowel in de winter door zijn vele groene 
snoeivormen, als in de zomer, wanneer de 
planten en rozen kleur en geur brengen, 
aantrekkelijk. Met de bolgewassen is daar 
het vroege voorjaar aan toegevoegd. 

1  Afgestemd op het purperen blad van de japanse 
esdoorns is een bollenmengsel geplant van de don-
kerpaarse Tulipa ’Ronalda’ en T. ’Recreado’ met als 
accent de witgroene T. ’Spring Green’.

2  Een mengsel van witte tulpensoorten doorbreekt 
het geometrische patroon van de hagen. Hier zijn de 
leliebloemige T. ’White Triumphator’, de dubbelbloe-
mige T. ’Schoonoord’, T. ’Weisse Berliner’ en T. ’White 
Dream’ (beide Triumf-groep), de leliebloemige T. ’Très 
Chic’, de dubbele crèmewitte T. ’Verona’, de Triumftulp 
T. ’Wildhof’en de enkele late T. ’Maureen’ geplant.

3  In de border bij de grote vijver staat een meng-
sel van tulpen en narcissen waaronder Narcissus 
’Romance’ en Tulipa ’Gander’s Rhapsody’.

1

2

3

In het plantvak op 
de voorgrond staat 
tussen rozen en het 

kattekruid Tulipa 
’Spring Green’

In de oranje en gele 
borders zijn Tulipa 
’Schoonoord’ (wit, 
gevuldbloemig),  

T. ’Orange Princess’ 
(oranje, gevuld-

bloemig), T. ’Hamilton’ 
(geel, gefranjerd) en  

T. ’Cheers’ (wit)  
opgenomen.

Tekst Wendy Bakker
Beeld Ibc

Bollen zijn er voor elke 

tuin. Of deze nu natuur-

lijk, klassiek of modern is. 

Door de variatie in vorm, 

kleur, textuur, hoogte 

en bloeitijd voegt de bol 

zich naar zijn omgeving. 

In drie verschillende tui-

nen wordt getoond hoe in 

het voorjaar de bol op de 

voorgrond treedt, tegen 

een wisselend decor van 

vaste planten, hagen en 

nauwelijks ontluikende 

bomen. 

3 tuinen Tulpen tussen hagen
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Buiten het dorp Biggekerke in Zeeland 
ligt ’t Hofje. Deze tuin grenst rondom 

aan het open, agrarische landschap en 
heeft in aansluiting daarop een landelijk 
karakter gekregen met elementen van een 
boerentuin. 

De tuin bereik je via een lange oprit 
waarlangs platanen staan. Naast de oprit 
ligt een weide met drie grote kastanjebo-
men. Achter die wei en voor het boerde-
rijtje is een siertuin met borders in vloei-
ende vormen aangelegd. Deze lopen door 
tot aan de zijkant van het huis. 

De borders in de voortuin zijn begrensd 
door buxushaagjes. In andere tuindelen 
vormen strakgesnoeide taxushagen de 
achtergrond voor de plantvakken. In de 
siertuin staan planten in verschillende 
roodtinten tussen siergrassen.

Achter het huis ligt een langwerpige 
tuin waar onder meer Euphorbia en Epime-
dium groeien. Een oude perenboom staat 
in een rondeel van Buxus. Hier bloeien 
lievevrouwenbedstro en bloembollen in 
april. Al verder gaand bereik je een cot-
tage-achtige tuin met vele soorten rozen 
en onder meer Salvia, Digitalis en Monarda. 
Hagen van wintergroene Lonicera geven 
hier structuur. Aan de cottagetuin grenst 
een moestuin waarna het landschap be-
gint.

Bonte kleur in boerentuin

1  In de border grenzend aan het gazon is het volgende meng-
sel van parkiet en Triumftulpen geplant: Tulipa ’Black Parrot’ 
(parkiet donkerpurper), T. ’Orange Favourite’ (parkiet oranje), T. 
’Purple Rain’ (paars), T. ’Hermitage’ (oranjerood) en T. ’Gavota’ 
(paarscrème). Deze tulpen zijn ook te zien op de grote foto.

2  In de buxusvakken aan de zijkant van het huis staan witte Festi-
valhyacinten en Tulipa ‘Spring Green’.

3  Een mengsel van Tulipa ’Attila’ (violet), T. ’Beauty Queen’ (roze), 
T. ’Elegant Lady’ (lichtgeelroze), T. ’Blue Beauty’ (violet), T. ’Black 
Parrot’, T. ’Curly Sue’ (dieppaars) en T.’Cassini’ (rood) siert de 
moestuinborders.

4  Scilla mischtschenkoana met Brunnera macrophylla op de 
achtergrond. 

5  Lunaria annua en een gele tulp die door de eigenaren op de 
markt is gekocht en waarvan de cultivar niet bekend is.

1

2

3

4 5

In de siertuin staan in het vroege voorjaar de 
Amelanchier lamarckii en Bergenia in bloei. Dub-
bele tulpen en parkiettulpen zorgen voor kleur.
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Bollen in natuurlijke tuin

sinds het voorjaar van 2000 geven 
kwekers en ontwerpers Wilko Kar-

melk en Helen Lewis vorm aan hun 1 
ha grote perceel de Ferdinandushof in 
Overslag (Zeeuws-Vlaanderen). De boer-
derij van begin 1900 en de schuren zijn 
een ideale plaats voor hun kwekerij van 
bijzondere vaste planten en exotische 
gewassen. 

Op het terrein liggen drie hoofdtui-
nen, waar bezoekers inspiratie kunnen 
opdoen in de toepassing van de planten 
die zij kweken. Diverse borders in cotta-
gestijl herbergen vaste planten en hees-

ters gecombineerd met eenjarigen en 
dahlia's. In de mediterrane tuin groeien 
hoofdzakelijk exotische planten en de 
geaccidenteerde grastuin laat verschil-
lende soorten siergrassen zien, gemixt 
met bollen en eenjarigen in gele en 
oranje(rode) tinten. 

Het hele jaar door tonen de tuinen een 
veelheid aan kleuren, vormen en textu-
ren. De bolgewassen zijn daar een be-
langrijk onderdeel van afgestemd op de 
verschillende biotopen die Karmelk en 
Lewis in Overslag hebben gecreëerd.  l

1  Tussen het   blad van Geranium en de bloeiende 
Helleborus staan de oranje Tulipa ’Ballerina’ en de 
gele T. ’West Point’.

2  In het geaccidenteerde terrein van de grassen-
tuin geven de oranjerode Tulipa whittallii, de rode 
leliebloemige T. ’Aladdin’ en T. ’Ballerina’ en T. ’West 
Point’ de heuvels kleur. 

3  De donkerpaarseTulipa ’Ronaldo’, de roze T. 
’Yonina’, de rode T. ’Capri’ en de witte T. ’Très Chic’ 
lijken los boven het gras te zweven dat het pad naar 
gele esdoorns flankeert. 

1

2Langs de vijverrand staan Fritillaria meleagris 
’Alba’, Fritillaria verticillata, Leucojum aestivum 
’Gravetye Giant’ en Muscari botryoides ’Album’.

3
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In mei worden de bollen gerooid. Dit keer 
mechanisch met een kraantje waaraan 
een trommel is bevestigd, om het werk 
fysiek te ontlasten. ,,De bollen gaan op 
de composthoop. Bezoekers vinden dat 
moeilijk te begrijpen, maar het is geen 
doen om ze voor het volgende jaar te 
bewaren.’’ Als de bollen uit de grond zijn, 
gaat het perkgoed erin.

Attracties
In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd de eerste aanzet gegeven tot het 
aanplanten van bolgewassen. De Efteling 
heeft de natuur hoog in het vaandel. Het 
park is groen met bos- en waterpartijen 
die het décor vormen voor de attracties. 
Deze worden in het voorjaar en de zo-
mer opgefleurd met bollen en eenjari-

 Gedurende zes weken in het na-
jaar zitten groenmedewerkers 
van de Efteling op hun knieën 

op de grond. Een voor een worden de 
bollen in de wisselperken geplant. Niet 
de meest favoriete klus. Om het moraal 
hoog te houden, zorgt groenbeheerder 
Mario Dieltjes ervoor dat er per persoon 
variatie is in de werkzaamheden: de 
ene dag bollen planten, de andere dag 
uitstrooien, de derde dag verplantwerk-
zaamheden of snoeien. Het resultaat van 
het buffelen is er naar. ,,Met geen enkel 
ander gewas kan je zo snel een kleu-
renpracht tevoorschijn toveren als met 
bollen’’, licht Dieltjes de keuze van het 
sprookjespark toe. ,,Daarbij is de bloei 
lang in een periode dat je die ook nodig 
hebt, omdat andere gewassen net in blad 
komen.’’ 

gen. De beplantingen worden aangepast 
op het thema van de attracties. ,,Bij Fata 
Morgana is de sfeer oosters. Hier staan 
Olea europaea, Albizia julibrissin, Ficus en 
Washingtonia in de volle grond. ,,In het 
voorjaar bloeien ondermeer Tulipa ‘She-
razade’ en ‘Aladdin’. Niet dat de bezoe-
kers dat door hebben, maar ik vind het 
leuk om speciaal naar bollen te zoeken 
die bij het thema passen’’, legt de groen-
beheerder uit.

Sinds 2003 wordt er gewerkt vanuit 
het Groenontwikkelingsplan om de Efte-

ling onder andere een meer gevarieerd 
groenaanzicht te geven.,,Het park was 
mooi maar overal hetzelfde, ook in bol-
beplantingen. Nu gaan we er anders 
mee om.’’ Bij de hoofdingang, langs de 
Pardoespromenade tot aan het centrale 
punt de Brink, is gekozen voor een bont 
spektakel aan kleuren. ,,Op die plekken 
word je bijna kleurenblind. Alles mag, 
maar het moet wel esthetisch verant-
woord zijn.’’ Vanaf de Brink kunnen de 
bezoekers de verschillende ’rijken’ berei-
ken: Marerijk, Ruigrijk, Reizenrijk en het 

Bollen


Efteling werkt hard voor sprookjesachtig resultaat

Voor de vijftigste verjaardag 

van de Vliegende Fakir kreeg 

het attractiepark dit jaar zijn 

eigen tulp: de ’Eftelingtulp’. 

Een tovertulp, die geleidelijk 

verkleurt van groengelig wit 

naar crèmewit met een don-

kerroze gefranjerde rand. De 

tulp en de Efteling horen al 

decennia bij elkaar. Groenbe-

heerder Mario Dieltjes legt uit 

waarom en wat daarvoor aan 

werkzaamheden nodig is. 

Tekst Wendy Bakker
Beeld Ferry Noordam, Mario Dieltjes en  
         Jacqueline van der Kloet

Mario Dieltjes

Anderrijk. ,,Bij de gebieden halen we ver-
volgens kleuren weg. Wat gericht is op de 
allerkleinsten, krijgt een aankleding met 
primaire kleuren zoals geel en rood in 
Reizenrijk. In het gebied dat sprookjes-
achtig en nostalgisch is, waar de Anton 
Pieck-sfeer overheerst, planten we bollen 
in warmrode en grijstinten.’’ 

Het is vooral de tulp die de Efteling 
in het voorjaar aankleedt, vanwege de 
enorme mogelijkheden die dit bolgewas 
biedt. ,,We kiezen in de perken voor de 
kortstelige typen, die blijven redelijk 

overeind. Als bolgewassen eenmaal om-
vallen, dan is het einde verhaal. We wil-
len natuurlijk het hele seizoen een mooi 
beeld neerzetten. Tussen de vaste plan-
ten en ook wel in de mengsels gebruiken 
we meer langstelige tulpen’’, licht Mario 
Dieltjes toe. 

Andere bolgewassen tref je vooral aan 
tussen vaste planten en op meerdere 
plekken in het park waar bollen mogen 
verwilderen, zoals bij de attractie Gondo-
letta. Daar mogen Galtonia, Erythronium, 
lenteklokje en winterklokje hun gang 

Langs de Boulevard in de Efteling wordt een uit  gebreid meerlagenmengsel van narcissen, tulpen en bijgoed als scilla’s en blauwe druifjes aangeplant. 
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we hebben hier een eigen oppervlakte-
watersysteem waar we verantwoordelijk 
voor zijn.’’ Organische mest, meestal in 
vloeibare vorm, wordt aan de grond toe-
gevoegd, en de Efteling experimenteert 
met mycorrhiza. 

Om de 4 à 5 jaar vindt uitwisseling van 
grond plaats. Door de vele werkzaam-
heden verliest de bodem haar structuur. 
De oude teeltlaag halen de medewer-
kers dan weg en een nieuwe laag wordt 
aangebracht. De grond komt uit andere 
delen van het Eftelingperceel of van een 
leverancier. 

Nadat de grond is bewerkt, worden de 
bollen uitgestrooid. Per perceel is daar 
één persoon voor verantwoordelijk, zo-
dat een gelijkmatig strooibeeld ontstaat. 
Met zijn tweeën of drieën naast elkaar 
worden de bollen een voor een geplant. 
In het verleden werd dit ook machinaal 
gedaan maar de ervaringen waren niet 
positief. Dieltjes:,,Het resultaat was niet 
mooi, veel te strak, en de opkomst niet 
altijd even goed.’’

De bollen worden altijd in een laag 
geplant, behalve in het ontwerp van Jac-
queline van der Kloet. Daar is met twee 
lagen gewerkt. Ongeveer 40 tot 50 bollen 
per m2 gaan de grond in. Dieltjes kiest 
voor dit hoge aantal per m2 omdat de be-
zoekers dicht op de perken staan en dan 
mogen ze zo weinig mogelijk grond zien. 
En hoe dichter de beplanting, hoe min-
der het onkruid zichtbaar is. Wieden tus-
sen bolbeplantingen is lastig. De kosten 
van aanplant zijn dan wel hoog, maar 
dat verdien je volgens de groenbeheerder 
terug door minder onderhoud.

Tijdens het bloeiseizoen schouwt Diel-
tjes om de drie weken de perken. Welke 
soorten zijn goed opgekomen, welke 
blijven achter; heeft de bloem de juiste 
kleur en doen zich ziekten voor? Hij no-
teert daarbij de weersomstandigheden, 
de week en het tijdstip van de dag. ,,Als 
bollen slecht opkomen maar we hebben 
een natte periode gehad, hoef ik niet 
terug te gaan naar de kweker. Dan is dat 

Natuurlijke bolbeplantingen
Tot 2006 plaatsten de groenmedewer-
kers van de Efteling de bollen elk jaar 
in vaste patronen in de grond. Door een 
samenwerking met de Keukenhof kwam 
daar verandering in. Onder leiding van 
de Keukenhof werd een nieuw ontwerp 
gemaakt voor de Brink. Het ontwerp 
was van Jacqueline van der Kloet, die 
daarmee de meer natuurlijke bolbeplan-
tingen introduceerde in het attractiepark. 
,,Dat was wel een omslag. Voorheen 
plaatsten we rustig een strakke taart-
punt in een ruwe omgeving, we keken 
heel lokaal. Nu plaatsen we het perk in 
de omgeving, we laten de bolbeplanting 
als het ware daarin overvloeien. Als je 
openstaat voor andere ideeën ontstaat 
er een win-winsituatie in de beplanting. 
Ook zijn we meer met mengsels gaan 
werken. Eerst mengden we de bollen zelf 
in een mand, maar inmiddels komen de 
door ons gewenste bollenmengsels kant-
en-klaar van de kweker (Lubbe in Lisse 
,red.) Dat geeft een homogener beeld.’’ 

Dieltjes geeft aan dat niet overal bol-
lenmengsels worden toegepast: ,,Bij de 
Carrousel is de belijning in het straat-
werk en het hagenpatroon strak. De lij-
nen trekken we door in de plantvakken. 
Er liggen dan ook twee banen met twee 
bollensoorten, T. ’Carrousel’ en T. ’Carl 
Danner’.’’

Rieken en mesten
Voordat de bollen in november de grond 
ingaan, is eerst het nodige voorwerk ver-
richt. De grond wordt losgemaakt en de 
kluiten middels rieken eruitgehaald. ,,De 
bollen worden met de hand geplant en 
als je dan elke keer met je schep op een 
keihard kluitje stoot, dan heb je na en-
kele weken een blessure.’’ 

Kunstmest wordt niet meer gebruikt 
in de wisselperken. ,,In kunstmest zitten 
te veel zouten. Dat is niet goed is voor de 
totaalontwikkeling van de grond. Daarbij 
spoelt het af in het oppervlaktewater en 

gaan. Ook hierbij geldt dat de Efteling 
uitgaat van het beeld dat op die plek 
moet worden neergezet. De beplantingen 
zijn natuurlijker en ruiger. 

Welke soorten Dieltjes kiest is afhan-
kelijk van standplaats en de vaste plan-
ten. Zo lenen Fritillaria en Camassia, beide 
prairiegewassen, zich goed voor aanplant 
in weideachtige situaties zoals bij Villa 
Volta. Pas als de vaste planten er een jaar 
staan, gaat hij kijken welke bolgewassen 
er het beste bijpassen. De bollen worden 
vervolgens losjes tussen de planten ge-
strooid en geplant.

Vijftien verschillende, na elkaar bloeiende 
tulpencultivars zijn in het plantvak aangeplant. 
Wat op de foto aan cultivars te zien is, zijn: 
’Candela’, ’Happy Generation’, ’Recreado’, 

’Kingsblood’, ’Mrs. John T. Scheepers, ’Blue He-
ron’ en ’Swan Wings’. Verder staan Narcissus 
’Cheerfulness’ en ’Bell Song’ tussen de tulpen. 
Het ontwerp is van Jacqueline van der Kloet.

Het rooien van de bollen gebeurt met een 
trommel bevestigd aan een graafmachine. Op 
de achtergrond staan de karren met perkgoed 
al klaar om geplant te worden.

logisch. Als het om kleur gaat dan is de 
lichtintensiteit heel belangrijk en die 
wisselt per tijdstip van de dag maar ook 
per dag. Dat zijn factoren waar je reke-
ning mee moet houden in je beoorde-
ling’’, licht de groenman toe. 

De bollen worden machinaal gerooid 
en dat gebeurt voordat het loof bruin 
en dor is. ,,Groen loof maakt deze een-
voudiger te rooien en omdat de bollen 
weggegooid worden, hoeven we geen re-
kening te houden met de ondergrondse 
doorgroei van de bol.’’  l

Tulipa ’Beauty of Prominence’ en T. ’Belinda 
Reus’ bij de attractie Droomvlucht.
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 Op buitenplaatsen komen van 
oudsher stinzenplanten voor. 
Het zijn over het algemeen bol-

len, knollen en wortelstokplanten, die in 
het voorjaar bloeien als het loof nog niet 
aan de bomen zit en die verwilderen. 
’Stins’ komt van het Friese woord ’stenen 
huis’. Op oude Friese stinzen werd deze 
groep voor het eerst ontdekt en zo ge-
noemd. 

Later bleken stinzenplanten op veel 
buitenplaatsen in heel Nederland voor te 
komen. ,,Hoe de planten daar ooit terecht 
zijn gekomen, weten we niet precies’’, 
verhaalt tuinhistorica Trudi Woerdeman. 
,,Er is in archieven haast niets over te 
vinden. Hoogstwaarschijnlijk dateren ze 
uit de negentiende eeuw.’’ Ze laat boeken 
uit die tijd zien, met gravures van grote 
velden narcissen langs een beek. ,,Zoals 
het groeide en bloeide in de natuur, zo ko-
pieerden landschapsarchitecten het in de 
Engelse landschapstuinen. Die trend is in 
Nederland overgenomen. Honderdduizen-
den bolletjes zijn ingegraven om het na-
tuurlijke effect van uitgestrekte, gekleurde 
velden te bereiken.’’ 

Woerdeman herinnert zich nog haar 
eerste kennismaking met stinzenbollen: 
,,Een veld eindeloos vol met sneeuwklok-
ken op het Huis te Manpad in Heemstede; 
van een adembenemende schoonheid was 
dat. Ik wist gelijk: hier wil ik meer mee!’’ 

Inmiddels houdt zij zich al jaren bezig 
met het beheer en herstel van histori-
sche tuinen en parken, waar ze geregeld 
met stinzenbeplanting te maken heeft. 
Zij vindt het belangrijk dat dit cultureel 
erfgoed gehandhaafd blijft. Zelf doet ze 

dit door er zoveel mogelijk kennis over 
te verzamelen en door te geven: ,,Stinzen 
zijn een historische groep van planten. 
Het is niet ingewikkeld om ze toe te pas-
sen. We kunnen het allemaal.’’ Dit najaar 
verschijnt haar boek hierover.

Humusrijk en kalkrijk
Van oorsprong komen stinzenplanten voor 
op de hellingen van de Midden-Europese 
hellingbossen. Een milieu dat humusrijk, 
kalkrijk en door de erosie enigszins ver-
stoord is. Net als rond de stinzen. De tuin-
historica legt uit: ,,De grond is daar omge-
woeld, onderste zandlagen zijn vermengd 
met klei en er zit kalk in van de bouw.’’ 

Woerdeman tuiniert in de Achterhoek 
op zure bosgrond. Eigenlijk een plaats 
waar weinig wil groeien. Daarom maakt zij 
bladaarde, een compost van blad en kalk, 
die ze jaarlijks over haar borders uitstrooit. 
Van tuinbazen op landgoederen hoorde ze 
verschillende tips om de bollen te voeden. 
,,Zo is het slik na het uitbaggeren van de 
grachten na een jaar depot, een goede 
compost voor de bollen.’’

Stinzenbollen zijn zogenoemde geofy-
ten. De bloem en het blad zijn al een jaar 
eerder in miniatuurvorm in de bol aange-
maakt. Ze bloeien van januari tot mei en 
verdwijnen na de bloei onder de grond. De 
herfstbloeiende crocus (Crocus kotschya-
nus), de cyclaam (Cyclamen hederifolium) en 
de herfsttijlloos (Colchicum autumnale) zijn 
de uitzondering op de regel. De meeste 
stinzenplanten gedijen onder bomen, 
maar er zijn ook liefhebbers van het open 
grasland, zoals knikkende vogelmelk, kie-

Bollen
’Vroege lente met stinzenbollen’

De allereerste bloei in het voor

jaar komt van de stinzenbollen. 

Van januari tot mei zijn op buiten

plaatsen en landgoederen hele 

kleurplakkaten van sneeuwklok

ken, crocussen of sterhyacintjes 

te zien. Op elke schaduwplek waar 

weinig wil groeien, kun je stinzen

bollen echter toepassen, on

geacht de grootte van de plek. 

Corydalis solida en Scilla siberica 
bloeien in maart.

Tekst Lilian Verhaak / Beeld Geert Overmars

Trudi Woerdeman Galanthus elwesii met Pulmonaria rubra. Chionodoxa met Anemone nemorosa.
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vitsbloem en de boerenkrokus.
Welke bollen nu precies bij de stinzen 

horen, is afhankelijk van hoe lang de bol-
len daar al voorkomen en de eigenschap-
pen van de soort. Woerdeman: ,,De lijst is 
niet helemaal afgebakend. Als een plant 
hier meer als 25 jaar voorkomt, verwil-
dert, zich vermeerdert en hier blijft, dan 
mag die plant tot de stinzenplanten 
gerekend worden. Een mooi voorbeeld is 
Scilla miczenkoana, die in 1931 vanuit Iran 
in Nederland geïntroduceerd is. Deze ge-
draagt zich volkomen als een stinzenbol 
en wordt dus al jaren daartoe gerekend.’’

Praktische toepassingen
,,Op elke droge plaats waar verder niets 
wil groeien, kun je met stinzenbeplan-
ting aan de gang gaan”, stelt Woerde-
man. ,,De omvang van de plek is niet 
belangrijk. Wel is het van belang om de 
groeiplaats goed en kalkrijk te compos-
teren en bij extreme droogte de grond 
vochtig te houden.”

Sommige bollen zijn kieskeuriger in 
hun grondsoort dan anderen. Zo zullen 
de bijzondere stinzenbollen Erythro-
nium (hondstand) en Saxifraga granulata 
’Plena’ (Haarlems klokkenspel) alleen op 
leemhoudend zand of lichte klei bloeien. 
Daarentegen zijn Galanthus, Crocus, Chio-
nodoxa, Scilla en Anemone soorten die wei-
nig eisen stellen. Galanthus drogen snel 
uit. Net als Leucojum en Eranthis. Deze 
kun je eigenlijk beter met loof in een pot 

aanschaffen voor het beste resultaat.
,,Vooral de zeer vroegbloeiende bol-

letjes als sneeuwklok, anemoon en 
sneeuwroem nodigen uit om hele velden 
mee te maken. Doe je dat op de tradi-
tionele manier, dan strooi je de bollen 
als pepernoten uit in langgerekte wol-
kenvormen. Vermeerderen gaat vanzelf, 
maar je kunt ze best een handje helpen 
voor wat sneller resultaat, door de uitge-
bloeide pollen te scheuren”, adviseert de 
tuinhistorica.

Woerdeman deelt de stinzenplanten in 
naar standplaats en naar bloeifase: diepe 
schaduw, lichte schaduw of open veld. 
De eerste bloeiperiode is januari/februari, 
de tweede maart/april en de laatste bol-
len bloeien van eind april tot eind mei 
(zie tabel). 

Combinaties
Bij het maken van beplantingsplannen 
met stinzenbollen dient de indeling in 
standplaats en bloeifase als houvast. 
Woerdeman schetst drie verschillende 
manieren hoe de indeling zou kunnen 
worden toegepast:
1  Eén soort massaal per bloeifase. ,,Denk 
bijvoorbeeld aan een plek onder een 
grote boom in het gazon. Die plek kan 
langzaam verkleuren van het wit van de 
sneeuwklokken naar het blauw van de 
sterhyacinten.’’
2  Meerdere soorten tegelijk per bloeifase 
zodat kleurcombinaties ontstaan. ,,Streef 

je het natuurlijke stinzenbeeld na, dan is 
het beste je bij een combinatie van twee 
soorten te houden, anders wordt het te 
bont en gaat het ten koste van het mas-
sale effect. Galanthus met Scilla of met 
Crocus tommasinianus zijn fraaie combi-
naties. Of, in de tweede periode, Anemone 
nemerosa met Scilla siberica of Chionodoxa.’’
3  Soorten geplant in kleine, zich herha-
lende groepen. ,,Dat is mogelijk met bol-
len uit de laatste bloeifase, die vaak wat 
hoger zijn, zoals Hyacinthoides non-scripta 
en Ornithogalum nutans.”

Pas je stinzenbollen toe in een weide, 
dan kan je naar een bonter beeld stre-
ven. Crocus, Ornithogalum en Fritillaria 
kunnen fraai opgevolgd worden door de 
bloemen van vroegbloeiende zaadmeng-

 Diepe schaduw Lichte schaduw Open
Jan-febr Galanthussoorten (sneeuwklok) Scilla mischtschenkoana (sterhyacint) Crocus vernus (crocus)
  Eranthis hyemalis (winterakoniet) Crocus tommasinianus (boerencrocus)
  Galanthus (sneeuwklok) Galanthus (sneeuwklok)
  Leucojum vernum (lenteklokje) 
Maart-april Anemone nemorosa (bosanemoon) Scilla siberica (sterhyacint) Chionodoxa (sneeuwroem)
 Anemone ranunculoides (gele anemoon) Corydalis solida (vogeltje opdekruk) Fritillaria meleagris (kievitsbloem)
  Corydalis cava (holwortel) Ornithogalum nutans (knikkend vogelmelk)
  Anemonesoorten  Narcissus pseudonarcissus (narcis)
  Chionodoxasoorten (sneeuwroem) Muscari botryoides  (blauw druifje)
  Anemone appenina
  Anemone blanda
  Erythronium dens-canis (hondstand)
  Muscari botryoides (blauw druifje)
  Ornithogalum nutans (knikkend vogelmelk) 
Eind april- Allium ursinum (daslook) Hyacinthoides non-scripta (blue bells) Narcissus poeticus (dichtersnarcis)
eind mei  Convallaria majalis (lelietje der dalen) Hyacinthoides hispanica (wilde hyacint) Leucojum aestivum (zomerklokje)
 Hyacinthoides non-scripta (blue bells) Allium ursinum (daslook) Tulipa sylvestris (bostulp)
  Leucojum aestivum (zomerklokje)
  Ornithogalum nutans (knikkend vogelmelk)
  Saxifraga granulata ’Plena’ (Haarlems klokkenspel)

Tuinieren met Stinzenplanten, vreugde 
van een vroege lente is een handleiding 
met een historische verantwoording, prakti
sche tips voor aanleg en onderhoud, ontwerp
suggesties en een lijst van nuttige adressen. 

Auteur Trudi Woerdeman 
Foto’s van Geert Overmars
Prijs: €35 excl verzendkosten
Informatie en bestelling via de uitgever:  
info@diepenmaat.nl.

sels als margrieten, knoopkruid en Sint 
Janskruid. Zo’n bloemenweide zou in juli 
gemaaid moeten worden, en nog een 
keer vroeg in oktober om de bollen de 
ruimte te geven hun loof te maken.

Als in het voorjaar de stinzenbollen 
zijn uitgebloeid en het bladerdek het bos 
donkerder maakt, dan zijn er nog talloze 
bosplanten die goed naast de stinzenbol-
len in ruste kunnen leven. Convallaria 
majalis, Hosta en veel soorten varens 
verlevendigen de bostuin tot diep in de 
herfst wanneer de zilverkaars in bloei 
staat. In de winter kan het blad weer 
opgestapeld worden om er bladaarde van 
te maken. De compost van vorig jaar kan 
op de bedden, en dan is het bijna weer 
tijd voor de eerste sneeuwklokken.  l

In de diepe schaduw bloeit daslook in april en mei. Haarlems klokkenspel.

Een combinatie van Galanthus met Scilla mischt-
schenkoana, een introductie uit 1931.

Hondstand, Erythronium dens-canis, doet het 
goed op leemhoudend zand of lichte klei.

Tulipa silvestris met Corydalis cava 
geven een bont beeld in de wei.
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Volgens de groene kronieken 
moeten de eerste knollen en 
zaden van Dahlia in 1789 vanuit 

Mexico in West-Europa zijn gearriveerd. 
In dat jaar ontving Abbé Cavanilles, des-
tijds directeur van de Koninklijke tuinen 
in Madrid, plantmateriaal van Vincentes 
Cervantes. Deze Cervantes bekleedde 
een min of meer identieke positie als 
zijn collega in Madrid, maar dan in Mexi-
co-stad. In de omgeving van Mexico-stad 
komen verschillende dahliasoorten, van 
de 35 soorten die nu zijn onderscheiden, 
in het wild voor. Dat zijn dan natuurlijk 
soorten met enkele bloemen. Ze lijken 
wel wat op Cosmos, die overigens in de-
zelfde streek groeit.

Hoewel niet helemaal exact bekend, 
wordt er algemeen vanuit gegaan dat 
via Engeland de eerste Dahlia rond 1805 
ons land bereikte. Aanvankelijk maakten 
kwekers fouten bij de teeltomstandig-
heden. Zij zagen Dahlia als een tropisch 
gewas en teelden de planten in kassen. 
Kennis over de oorspronkelijke groei-

plaats was er nog niet. Dahlia’s komen 
van nature voor op hoogten tussen 1.500 
en 2.000 m. Ze groeien in Mexico op de 
berghellingen van het centraal plateau 
en daar is het koel.

Al vrij snel werd met kruisen en 
selecteren begonnen en bovendien is 
van dahlia’s bekend dat ze gemakkelijk 
muteren. Reeds in 1812 kweekte de Belg 
Donselaer (Leuven) een aantal rassen 
met gevulde bloemen. In Nederland 
zijn diverse kwekers actief geweest op 
het gebied van het veredelen van dah-
lia’s. Het huidige sortiment omvat zo’n 
100.000 namen (r.h.s.-rassenlijst). Een 
200-tal daarvan is min of meer algemeen 
verkrijgbaar. 

Gevarieerd
Dahlia is een plantensoort die uiterst 
variabel is. Daarom spijtig dat de naam 
Dahlia variabilis niet meer geldig is. Ze 
verschillen niet alleen enorm in hoogte, 
bloemkleur- en bloemvorm; tegenwoor-

dig komen daar ook de aparte bruine 
bladkleuren nog bij. Het is dan ook merk-
waardig dat er nog steeds tuindeskun-
digen zijn die, heel sterk overtuigd van 
hun eigen goede smaak, ze veroordelen 
onder andere vanwege de harde kleuren. 
Als je het assortiment kent, gaat die 
vlieger absoluut niet op. Er zijn heel wat 
’softies’ te koop.

De belangstelling voor de toepassing 
van dahlia’s is de laatste jaren groter 
geworden. In september werd ter gele-
genheid van het 90-jarig bestaan van 

de Nederlandse Dahlia Vereniging in de 
Leidse Hortus een Dahlia-tentoonstelling 
gehouden. Dat leverde zo maar 2.000 ex-
tra bezoekers op. 

In de paarse border van de Royal Mile 
(Triënale, Apeldoorn) speelde Dahlia een 
hoofdrol. Plantontwerpers Wilko Karmelk 
en Helen Lewis van de Fernandushof in 
Overslag combineerden ’Thomas Edi-
son’, een grootbloemige, donkerpaarse, 
decoratieve Dahlia en ’Twilight Time’, een 
waterlelietype met lichtlila bloemen. Ter 
ondersteuning werden kleine groepen 

gebruikt van ’Scura’, laag, oranjerode en-
kele bloemen en donker blad, ’David Ho-
ward’, oranje, hoog met heel donker blad 
en ’Karma Naomi’ een decoratieve Dahlia 
met donkerwijnrode bloemen. Eenja-
rige planten, zoals Verbena rigida, Cleome 
spinosa, Nicotiana sylvestris, Lavatera en 
het knolgewas Crocosmia, maakten het 
kleurenspel compleet. De reacties van de 
bezoekers waren unaniem lovend. 

Volgens Wilko Karmelk verdwijnt de 
terughoudendheid van tuinbezitters als 
sneeuw voor de zon, als je aangeeft dat 

dahlia’s, mede door het veranderende 
klimaat, niet meer perse opgerooid be-
hoeven te worden. Wat dieper planten en 
mulchen volstaan.

Tuin- en landschapsarchitect Leen 
Goedegebuure van de Kijktuinen in Nun-
speet, is eveneens een groot voorstander 
van toepassing van Dahlia in vaste-
plantenborders, en dat niet uitsluitend 
vanwege de lange bloeiperiode. ,,Aan het 
einde van de zomer worden de kleuren 
in de border wat minder intens, een tik-
keltjes fletser zelfs. Dahlia’s zijn dan nog 

Bollen


Dahlia, van oubollig naar trendy

Dahlia’s komen langzaam maar 

zeker van hun oubollige imago 

af. Tot voor enkele decennia 

was het bepaald ’not done’ om 

dahlia’s in tuinen toe te passen 

en zeker niet in borders. Ook 

in het openbaar groen waren 

ze op een zijspoor gerangeerd. 

Een pleidooi voor een grondige 

heroverweging. Temeer omdat 

de zomerbloeiende bol door de 

klimaatverandering niet meer 

elk jaar de grond uit hoeft.

Dahlia ’Engadin’ in combinatie met roze-, 
violet- en roodbloeiende planten als Anemone, 
Persicaria, Sanguisorba, Phlox, Veronicastrum 
virginicum ’Fascination’, Thalictrum delavayi 
en Buddleja.

Tekst Wim Oudshoorn 
Beeld Hanneke van Dijk, George M. Otter,  
         Leen Goedegebuure en  
         Wilko Karmelk
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Classificatie

duiden als lage decoratieve dahlia’s. Ze  
worden 25 à 40 cm hoog. Er is een twin-
tigtal rassen beschikbaar. De Classic-
serie speelt in op de vraag naar donker-
bladige rassen. Er zijn er op dit moment 
acht te verkrijgen. De bloemen zijn ge-
vuld en de planten worden 90-100 cm.

Nieuw zijn de Happy Singles, waarvan 
inmiddels acht rassen verkrijgbaar zijn. 
Ze worden 60-70 cm hoog en hebben en-
kele bloemen en een donker hart.

Nog donkerder van blad zijn de Dark 
Angels, die pas in 2007 zijn geïntro-
duceerd. Ze zijn ook enkelbloemig en 
worden 25 à 30 cm hoog en zijn (mede) 
daardoor zeer bruikbaar in potten. Op dit 
moment zijn er acht rassen in diverse 

prominent aanwezig. Ze halen het hele 
kleurenschema op, het wordt weer fris.’’ 
Als ander voordeel noemt hij het gemak 
van de plant. ,,Het zomerbloeiende bol-
gewas is probleemloos. Hij is ziektevrij 
en kan elk jaar op dezelfde plek in de 
tuin worden toegepast.’’ Dahlia groeit in 
praktisch elke grondsoort en in principe 
onder alle omstandigheden. Wel moet 
de grond goed doorlatend zijn en een 
beschutte standplaats is een vereiste. 
Verder roemt Goedegebuure de vele 
toepassingsmogelijkheden want ,,er is 
zoveel keuze in het assortiment dat ze in 
elk kleurenschema passen.’’

De tuin- en landschapsarchitect 
plaatst wel enige kanttekeningen bij het 
overblijven van Dahlia in de grond. ,,Ze 
zijn erg nachtvorstgevoelig, vooral in 
het voorjaar als de toppen net boven de 
grond uitkomen. Bij nachtvorst overle-
ven ze het dan niet. Ook geven ze later 
bloemen als je ze in de grond houdt.” Hij 
voegt er wel aan toe dat de overlevings-
kansen afhangen van de standplaats: 
in beschutte stadstuinen ligt de tem-
peratuur hoger en ook scheelt het of er 
sprake is van landklimaat of zeeklimaat. 
,,Je moet dus altijd blijven nadenken’’, is 
zijn devies. 

Nieuwe groepen
Decennialang werden dahlia’s keurig 
ingedeeld in groepen (zie kader). Deze 
indeling wordt nog steeds gebruikt, maar 
door allerlei kruisingen is een duidelijk 
onderscheid toch moeilijk te maken. In 
de laatste jaren zijn nieuwe series op de 
markt gebracht.

Interessant zijn Gallery- en Classic-
dahlia’s. De eerste zijn het beste aan te 

kleuren voor de handel beschikbaar.
Ten slotte moeten ook de Dahliette en 

Dahlia Nova genoemd worden. Ze zijn 
laag en kleinbloemig en wat de bloem-
vorm betreft, doen ze aan decoratieve 
dahlia’s denken. Een bezwaar is dat ze, 
zoals de kweker zegt, ,,snel door het hart 
heen groeien.’’ Dat betekent dat het hart 
snel te zien is en dat vindt niet iedereen 
fraai. Aan de variatie binnen Dahlia ligt 
het niet, ook niet aan het onderhoud. Er 
is, lijkt me, alle reden om nog eens goed 
na te denken over een ruimere toepas-
sing van dahlia’s in tuin en plantsoen. 
Om met de voorzitter van de Nederland-
se Dahlia Vereniging te eindigen: ,,Je kan 
ze krijgen zoals je ze hebben wilt.’’  l

Meerjarenbol?
Ondanks dat er geen onderzoek 
is gedaan naar meerjarenbloei 
van Dahlia, zijn de meeste des-
kundigen het er wel over eens. 
Dahlia hoef je niet meer elk jaar 
uit de grond te halen, mits er 
aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. Het in de grond 
laten zitten van de dahliaknol is 

namelijk niet zonder risico, want 
het is een niet-winterhard gewas. 
Tenminste zo staat hij al decen-
nialang bekend. Voor Dahlia 
geldt dat ze gevoelig zijn voor 
veel vocht. Ze zullen in de hui-
dige winterperioden eerder ver-
rotten dan bevriezen, hoewel ze 
ook helemaal niet gecharmeerd 

zijn van vorst. Zware kleigronden 
zijn dus minder geschikt voor 
overblijven in de grond dan goed 
afwaterende zandgronden. Je 
moet de bol dieper planten en 
de grond afdekken. Tussen vaste 
planten die min of meer ruig de 
winter moeten doorkomen, zal 
het succes het grootste zijn. 

Ervaringen met andere bol-en 
knolgewassen zoals Crocosmia 
en Eucomis, die eveneens in het 
voorjaar worden geplant, leert 
dat het tij keert. Voorheen werd 
Crocosmia ook niet als winter-
hard beschouwd, maar inmiddels 
mag je het gewas als een ’ge-
wone’ vaste plant zien.

Dahlia behoort tot de familie 
van samengesteldbloemigen, 
de Asteraceae of composie-
tenfamilie. Dahlia heeft een 
holle, meestal onvertakte 
stengel en meestal samen-
gesteld blad dat bij bepaalde 
soorten zeer variabel is. De 
stengels zijn geleed en ver-
deeld in leden en knopen net 
als bamboe. De bladeren zijn 
tegenoverstaand en hebben 
een getande bladrand. De 
onderste bladeren zijn diep 
ingesneden en de bovenste 
meestal enkelvoudig en ge-
zaagd. 
De dahliabloem is samenge-
steld uit verschillende bloe-
metjes die in een bloemhoofd-
je zijn verenigd. De middelste 
bloemetjes zijn buisbloemen, 
zij vormen met elkaar het hart 
van de bloem. Elk buisbloem-
pje heeft een stamper en vijf 
meeldraden. De bloemen die 
daaromheen staan, zijn de 
lintbloemen, deze hebben een 
opvallend bloemblad met aan 
de basis een stamper. Soms 
zijn de lintbloemen steriel. 
Over het algemeen zijn dah-
lia’s geen zelfbestuivers.
Dahlia’s zijn allemaal hybri-
den. Dat maakt dat ze moeilijk 
zijn in te delen. Om toch tot 
een bepaalde classificatie te 
komen is het geslacht Dahlia 
ingedeeld in groepen op 
basis van de bloemvorm. De 
officiële indeling is die in na-
volging van de Engelse Royal 
Horticultural Society. Negen 
groepen hebben een naam en 
de tiende groep is ‘overige’.

Enkelbloemige Groep
Een open hart van buisbloempjes 
met daaromheen een enkele 
krans van lintbloempjes die el-
kaar al dan niet overlappen.

Waterlelie Groep 
Geheel gevulde bloemen waarbij 
het hart niet te zien is. De brede, 
stevige bloembladen staan aan 
de buitenkant horizontaal en in 
het midden iets omhoog gebo-
gen.

Pompoen Groep  
Dezelfde bloeiwijze als baldah-
lia’s maar de bloemblaadjes zijn 
sterker ingevouwen, kleiner en 
ronder. De totale bloeiwijze is 
ronder dan die van de baldah-
lia’s. 

Overige Groep 
Hiertoe behoren alle dahlia’s die niet tot een van de voorgaande 
groepen behoren zoals de orchideebloemige, pioenbloemige en-
zovoort.

Anemoonbloemige Groep 
Een hart van buisbloempjes die 
zo zijn uitgegroeid dat zij het hart 
volledig vullen. Het hart is om-
geven door een of twee kransen 
van lintbloempjes.

Decoratieve Groep 
Geheel gevulde dahlia’s waarbij 
de bloemblaadjes in etages ge-
rangschikt zijn. De bloemblaadjes 
zijn breed en plat en aan het 
uiteinde rond of iets puntig of 
ingesneden. 

Cactus Groep  
Geheel gevulde bloemen. De 
bloemblaadjes zijn spits en smal 
en zijn voor meer dan de helft 
om de lengte-as naar buiten ge-
rold. Het oprollen begint aan de 
top van de bloemblaadjes.

Halskraag Groep 
Rond het hart een krans van 
lintbloempjes met vrij grote, 
platte bloemblaadjes met daar-
binnen een of meer kransen van 
lintbloempjes met veel kleinere 
bloemblaadjes, de kraag.

Bal Groep 
Balvormige iets afgeplatte dicht-
gevulde bloemen. De bloem-
blaadjes hebben een botte top 
en zijn voor meer dan de helft 
naar binnen tot een hoorntje 
opgerold.

Semi-cactus Groep  
Geheel gevulde bloemen waar-
van de bloemblaadjes spits zijn, 
en vanaf de top tot de helft, of 
minder, om de lengte-as naar 
buiten zijn gerold.

Informatie uit ’Dahlia’s 250 cul-
tivars in woord en beeld’ van 
Hanneke van Dijk.  
Uitgeverij Terra Lannoo,  
info@terralannoo.nl,  
ISBN: 9058974014
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Dahlia ’Thomas Edison’ tussen één- en tweejarigen op de Royal Mile in Apeldoorn.
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 Er komen opvallend veel vak-
vrouwen aan het woord in dit 
themanummer over bloembol-

len. Misschien zijn zij spraakmakender 
bezig met bolgewassen dan vakman-
nen, of hebben ze meer geduld om voor 
elke plek de juiste bolsoort te vinden in 
combinatie met begeleidende planten 
en struiken. Wellicht zoeken ze nadruk-
kelijker naar harmonie in de tuin in elk 
jaargetijde.

Misschien ziet de groenman het 
planten en het onderhoud van bollen 
meer als werk. Een paar kuubskisten 
met gele narcissen, een ’onder-het-gras-
plantmachine’ erbij en de lente wordt zo 
snel mogelijk in de grond gestopt. Dat 
lijkt snel en eenvoudig, maar ik weet wat 
voor draaiboeken eraan te pas komen 
om én de bollen én de plantmachine én 
de benodigde hulpkrachten op tijd op 
dezelfde plaats te krijgen. 

Laat ik het er op houden dat mannen 
en vrouwen op hun eigen manier met 
bloembollen bezig zijn om het mooiste 
resultaat te verkrijgen. De één zoekt 
voldoening in het planten van 1.500 Al-
lium ’Ambassador’ tussen Hedera en lage 
struiken (3-5 per m2), de ander beplant 
een zonnig gelegen graf met een meng-
sel van Ipheion uniflorum, hemelsblauwe 
Muscari aucheri en Tulipa clusiana ’Lady 
Jane’ om een zachtgekleurde bloemende-
ken te creëren die tot laat in het voorjaar 
bloeit. 

De vorstbestendige Ipheion, ook wel 
’oude wijfjes’ genoemd, is voor zondoor-
stoofde plaatsen ideaal. De stervormige, 
zeer bleekblauwe bloemen (20 cm hoog) 
verschijnen soms al vóór de vorst. De 
hoofdbloei is in maart en april. Na en-
kele jaren vormt Ipheion als bodembe-
dekker hele kussens. Het smalle, gras-
achtige blad is niet storend, en kan naar 

hartelust gemengd worden met andere 
zonminnende kleine bollen als Muscari, 
Tulipa, Crocus en kleine Allium.

Keuzerijkdom
Dat er zoveel verschillende manieren 
zijn om met bollen om te gaan, komt 
omdat er een enorme keuzerijkdom in 
geslachten, soorten en cultivars is. Zo is 
er meer blauwe druif onder de zon dan 
de gewone Muscari armeniacum. Wel vijf-
tig verschillende blauwe druifjes zijn er: 
hoge en lage, vroeg en laatbloeiende in 
allerlei tinten blauw, wat witte soorten 
en gele. Muscari macrocarpum ’Golden 
Fragrance’ bijvoorbeeld, is grootbloemig, 
citroengeel met paarse toppen en geurt 
heerlijk. Het is een aanrader voor de ’gra-
vel garden’. Tussen late tulpen is de wat 
hogere Muscari ’Saffier’ een goede keus, 
eveneens laatbloeiend en mooi vullend 
met een verdienstelijke uitbloei. 

Ook in kleine specietulpjes heb je 
meer keuze dan de overbekende Tulipa 
tarda en Tulipa chrysantha. Ik val zelf op 
de wat hogere clusiana-types met slanke, 
langwerpige bloemen en smal, dikwijls 
gegolfd blad. Zoals ’Peppermintstick’, 
deze is ivoorwit met kersrood. En ’Taco’, 
die sleutelbloemgeel met kardinaalrood 
is.

Tulipa marjolettii, 40-50 cm hoog, vind 
ik eveneens onmisbaar in de late voor-
jaarstuin. De crèmegele, kleine bloem 
verbloost langzaam tot cerise. Dit tulpje 
geeft een ranke en luchtige sfeer in een 
eveneens zonminnende beplanting.

Over Crocus valt veel te vertellen. Ie-
dereen kent de verdrietige mengsels met 
te veel wit en te veel geel. Ik durf te be-
weren dat je de kwaliteit van de groen-
man kunt aflezen aan de mate waarin 
aandacht is besteed aan bollenmengsels. 

Bollen


Waar zijn de parken met Colchicum?

Rita van der Zalm, kweker 

van verwilderingsbollen in 

Noordwijk, vraagt het zich 

soms verwonderd af: Waar 

zijn de parken en plantsoe-

nen waar je temidden van 

een tapijt herfstbloeiende 

krokussen afscheid kan 

nemen van de zomer? Bol-

len worden veel te weinig 

aangeplant vindt deze vak-

vrouw, en als dat dan ge-

beurt dan is het sortiment 

weinig verrassend. Zij legt 

uit dat dat ook anders kan, 

want er is keuze genoeg.

De herfstbloeiende Colchicum autumnale aan 
de voet van een boom in een park.

Links  Muscari ’Mount Hood’
Rechts  Muscari macrocarpum ’Golden Fragrance’

Tekst Rita van der Zalm
Beeld Daan Smit, Rita van der Zalm en  
        Rens Kromhout

Rita van der Zalm



droge grond niet betrouwbaar winter-
hard, dit zogenaamde driekantige look 
heeft nu het tij mee en kan uitgroeien 
tot dikke dotten. Zelfs op halfdonkere 
plaatsen wil Allium triquetrum in april 
zijn licht laten schijnen. 

Camassia, oorspronkelijk uit Noord-
Amerika, zijn op vochtige plaatsen op 
hun best, zoals te zien valt in Trompen-
burg te Rotterdam. De ijsblauwe Camas-
sia cusickii en de diepblauwe Camassia 
leichtlinii ’Caerulea’ worden zo’n 80 cm 
hoog en bloeien in toortsvorm vanaf 
begin mei. Iets hoger en ook iets later-
bloeiend is Camassia leichtlinii ’Alba’, met 
zijn roomkleurige sterren in een toorts. 
Na de bloei rekken de stengels met zaad 
zich luchtig en sierlijk uit met nog heel 
lang wat laatste bloemen in de top. On-
misbaar! Natuurlijk moet ook de nieuwe 
bontbladige Camassia leichtlinii ’Sacaja-
wea’ genoemd worden. Voor de Ame-
rikanen is deze Indiaanse prinses een 
bekende figuur uit hun geschiedenis. Zij 
leidde de karavanen met landverhuizers 
naar het verre Westen. Al bij opkomst is 
de plant opvallend crèmewit gestreept, 
en ook na de bloei blijft de bladkleur lang 
mooi en opvallend. Camassia wil volop 
licht en vocht maar niet te rijke grond. 
De stengels rekken dan teveel en kun-
nen omvallen. De lage Camassia quamash 
(esculenta) heeft luchtige, violetblauwe 
toortsen. In grote groepen aangeplant 
in vochtige grasvelden is deze soort een 
ontdekking. De bloeitijd valt na narcis-
sen en boshyacinten. Tot slot pleit ik voor 
een ruimer gebruik van herfstbloeiende 
Crocus en Colchicum, die het einde van 
het bloeiseizoen inluiden.  l

’Globemaster’ die 80 cm hoog wordt en 
1.100 bloempjes in de purperronde bloei-
wijze heeft. Of Allium ’Ambassador’ met 
een hoogte van 100 cm. Het is één van de 
allerlaatste bloeiers en vele malen beter 
dan Allium giganteum.

Vochtminners
Bollen houden niet van natte voeten, de 
grond moet goed afwateren. Toch zijn 
er bollen die vocht verdragen en daarin 
goed vermeerderen. Neem Allium cer-
nuum, 30 cm hoog, die in het najaar als 
’preitje’ wordt verkocht, en van juni tot 
september bloeit met hangende purpe-
ren klokjes. De groeiwijze is als bieslook. 
Allium triquetrum, 40 cm hoog, met witte 
zilverachtige klokjes kan zelfs een plaag 
worden. Waren ze jaren terug vooral op 

Zijn op het laatste moment zakken en 
kratjes uitgeklopt en bij elkaar gegooid, 
of is er subtieler te werk gegaan met in 
elkaar overlopende kleuren? Soms heeft 
de vakman verder gekeken en de kleuren 
aangepast aan de muren van omringen-
de gebouwen: crèmegele of juist hard-
blauwe krokussen bij een zandkleurige 
muur. Overigens hangt het succes van 
de beplanting ook af van het maaibeleid. 
Zoals Mien Ruys al zei: ,,Bollen in het 
gras is mooi, maar ééns wint het gras.’’
Tuineigenaren verras je door de licht-
mauve-roze Crocus vernus ’Vanguard’ te 
planten. Door de zilvergrijze waas over 
de bloem toont hij chique, ook in ge-
mengde bloembakken. 

Met Allium kan de bloei van het bollen-
perk gerekt worden. Strooi eens een paar 
handen Allium oreophilum door druifjes 
en tulpjes. Deze wordt 15 cm hoog en 
bloeit met purperrode stervormige bloe-
men in een scherm. Of gebruik vaker 
de rijkbloeiende Allium moly ’Jeannine’ 
als perkbeplanting. De hoogte van deze 
sierui bedraagt 35 cm. De bloemscher-
men zijn goudgeel en het grijsgroene 
blad is het aanzien waard, zeker voor 
een Allium waarbij de hogere en oudere 
soorten snel lelijke bladpunten krijgen. 
De nieuwe hoge soorten die op de markt 
verschijnen, hebben veel beter blad zo-
als de zich goed vermeerderende Allium 
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Allium ’Globemaster’

Camassia leichtlinii ’Sacajawea’
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Bollen


Feest met Dahlia

Perkplanten en bolgewassen 

steken elkaar meestal naar 

de kroon. Ze zorgen tege-

lijkertijd voor spetterende 

kleuren in de zomer. In Apel-

doorn gingen tien ontwerpers 

de uitdaging aan borders te 

ontwerpen, waarin één-en 

tweejarigen en zomerbol-

len in harmonie naast elkaar 

stonden. Vooral Dahlia en 

Crocosmia zijn daarvoor in 

de beplantingsschema’s ge-

bruikt. Het resultaat is een 

kleurenspektakel van een mijl.

Julie Toll uit Hertfordshire in Engeland ont-
wierp de gele border. Zij paste de nieuwe Dahlia 
’Honka’ toe in combinatie met Rudbeckia hirta 
’Marmalade’, Hordeum vulgare distichum, Briza 
maxima en Coreopsis basalis ’Gold King’.

Christopher Bradley-Hole uit Brighton in 
Engeland maakte samen met zijn Duitse collega 
Anita Fischer uit Freising de rode border. Hierin 
zijn veel dahlia’s aangeplant als Dahlia ’Chat 
Noir’, D. ’Arabian Night’, D. ’Hollyhill Electra’ en  
D. ’Night Queen’.

Tekst Wendy Bakker  
Beeld Gerdien de Nooy en Modeste Herwig

Ro y a l  M i l e

Ge le border
Julie Toll

Rode border
Christopher Bradley-Hole
Anita Fischer
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Verschillende cultivars Begonia, Fuchsia magel-
lanica en Nicotiana ’Nicki’ sieren de roze border 
van Eric Ossart uit Beauvais en Arnaud Maurières 
uit Soissons Frankrijk. Daartussen staat als wit 
accent Zantedeschia aethiopica.

Fleur van Zonneveld van De Kleine Plantage uit 
Eenrum zoekt altijd naar harmonie tussen planten 
en hun omgeving. Zo ook in haar zachtoranje 
border op de Royal mile. Dahlia ’Moonfire’ met 
donker blad en Dahlia ’David Howard’ gaan de 
combinatie aan met grassen als Hordeum juba-
tum en verschillende cultivars Pennisetum.

christine Orel uit Aurachtal in Duitsland koos 
voor een border in grijsgroene tinten waarin ze 
roze accenten aanbracht. Tussen Antirrhinum 
majus ’Rocket White’ en ’Rocket Orchid’, Verbena 
bonariensis en Cleome spinosa ’Helen Campbell’ 
groeit Dahlia ’Yvonne’. Op de voorgrond 
Calocephalus brownii, Brassica oleracea conv. 
’Nero di Toscane’ en Senecio cineraria ’Cirrus’.

Dahlia ‘Thomas Edison’ combineerden Wilco 
Karmelk en Helen Lewis van de Ferdinandushof 
in Overslag met Crocosmia ’George Davison’, 
Cleome spinosa ’Queen Violet’, Nicotiana 
’Tinkerbell’, Bupleurum rotundifolium en Briza 
maxima.

Roze border
Ossart & Maurière

Zach to ran je border
Fleur van Zonneveld

Gr i j sg roene border
Christine Orel

Paarse border
Wilko Karmelk
Helen Lewis
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Jacqueline van der Kloet uit Weesp heeft voor 
de inrichting van haar border gekozen voor en-
kele plantensoorten. Zij combineerde Ageratum 
houstonianum ’Leilanii Blue’, Gaura lindheimeri 
’Siskiyou Pink’, Helichrysum petiolare ’Silver’, 
Pennisetum villosum, Stipa tenuissima ’Pony 
Tails’, Verbena bonariensis en Perilla frutescens 
var. ’Nankinensis’ met de bolgewassen Crocosmia 
’Emily Mckenzie’ en Tulbaghia violacea ’Silver 
Lace’. Op het moment van fotografie waren de 
bloembollen nog niet in bloei.

De Deense Jane Schul uit Holte richtte de oran-
je border in. Een kleur die van oorsprong niet heel 
vaak voorkomt in het gematigde klimaat. Schul 
wist een complete border in deze tinten samen 
te stellen, waarin bollen als Dahlia, Cosmos en 
Crocosmia een grote rol spelen. Op de voorgrond 
de donkerrode Dahlia ’Tam Tam, op de achter-
grond de oranje Dahlia ’Bantling’.

Een border in alleen witte tinten oogt voornaam, 
maar ook afstandelijk en koel. Ursula Gräfen uit 
München in Duitsland mengde de warme kleuren 
van de zon er doorheen. Dahlia ’Golden Torch’, 
D. ’Oranje Nassau’ en D. ’Kelly’ staan ondermeer 
tussen Antirrhinum ’Rocket White’, Zinnia hybrida 
’Profusion White, Agastache mexicana ’Green 
White’ en Dahlia ’Sneeuwstorm’.

Galtonia candicans nam als zomerbloeiende 
bol zijn plaats in tussen de eenjarigen van de 
zachtgele border, een ontwerp van de Duitse 
Christian Meyer uit Berlijn. Meyer wiens favoriete 
kleur zachtgeel is, gebruikte maar liefst 38 ver-
schillende cultivars voor zijn border waaronder 
Antirrhinum majus ’Rocket White’, Callistephus 
chinensis ’Benary's Princess Yellow', Cleome spi-
nosa ’Helen Campbell’, Agastache ’Green White’, 
Lantana camara ’Luxor Crème White’ en Verbena 
bonariensis.  l
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