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BLOEMBOLLEN 
PLANTEN
Vroege voorjaarsbloeiers als krokussen, blauwe druifjes en botanische tulpen vormen 
een welkom buffet voor bijen en hommels, die in de vroege lente nog niet zo veel 
keuze aan nectar- en stuifmeelrijke bloemen hebben. Maar ook de andere bewoners 
van je Bloemrijk (de inwoners van je dorp of stad) worden beslist blij van al die eerste 
vrolijke kleuren na de winterperiode. 

STAPPENPLAN BLOEMBOLLEN IN JE BLOEMRIJK:
1. Bepaal waar en hoeveel m2 je wilt beplanten met bloembollen. Overleg eventueel met gemeente of 

andere eigenaar van de grond met het oog op het beheer (zie verderop).
2. Controleer de bodem: kun je gemakkelijk met een pootstok/bloembollenplanter de benodigde diepte in? 

Boomwortels of puin in de onderlaag kunnen voor problemen zorgen. Kies dan beter een andere locatie of 
kies kleine bolletjes die niet zo diep hoeven. De bodem moet goed waterdoorlatend zijn. Zware klei kun je 
verbeteren door er wat compost of grof zand door te mengen.

3. Bedenk samen wat voor bloembollen je wilt planten. Vroege (boeren)krokussen, blauwe druifjes, 
narcissen, botanische tulpen…? Of een mengsel van verschillende soorten? Hoe langer de totale bloeitijd, 
hoe beter voor bestuivers! Dit vergt wat onderzoek. Kijk op de sites van bloembollenleveranciers voor 
bloeitijden, nut voor bijen etc. En zie het kader ‘Gonzende favorieten’.

4. Prik een datum om de bollen te planten. Bepaal de benodigde hoeveelheid bloembollen (zie kader) en 
bestel deze op tijd. Het najaar (oktober-december) is de beste planttijd voor de meeste voorjaarsbollen. 
Bestel ook niet té vroeg, want je moet de bloembollen tot de planttijd wel ergens droog en koel bewaren. 
Het beste poot je ze zo snel mogelijk na levering. Handig: bij sommige leveranciers kun je het gewenste 
levermoment aangeven.

5. Verzamel gereedschap. Pootstokken, bloembollenplanters, schepjes of een spade: iedereen heeft zijn 
voorkeur voor het planten van de bollen. Schaf wat gereedschap aan of laat vrijwilligers hun eigen 
materiaal meenemen.

6. Tijdens de pootdag: geef vrijwilligers vooraf duidelijke instructies en deel bloembollen en gereedschap 
uit. Leg uit wat de pootdiepte moet zijn en wat de gewenste afstand tussen de bollen is. Een veel 
voorkomende manier om die afstand te bepalen, is handmatig uitstrooien van de bloembollen en ze 
precies daar planten waar ze neerkomen. Dit geeft de meest natuurlijke uitstraling. Maar in nette vakken 
of rijtjes planten, kan natuurlijk ook.

7. Maak gaten tot de juiste diepte en stop de bloembollen erin. Voor een natuurlijke uitstraling kun je ook 
gerust meerdere bollen in een groter gat plaatsen.

8. Dek de bloembollen weer af door het pootgat met aarde op te vullen en dit goed aan te duwen. Dat kan 
met de aarde die je eerder verwijderd hebt of – als je niet voldoende hebt – met een beetje tuinaarde of 
potgrond.

9. Heb vooral veel plezier met de gezamenlijke pootacties én natuurlijk als alles straks prachtig in bloei staat!
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RICHTLIJN VOOR HET AANTAL BLOEMBOLLEN PER M2

• Algemene vuistregel: 20 bloembollen per m2

• Kleine bolletjes: 50 tot 200 bloembollen per m2

• Grote bollen: 15 à 25 bloembollen per m2 (of als accent tussen vaste planten - 5 bollen per m2)
• Verwilderingsbloembollen iets ruimer planten zodat ze de ruimte hebben om zich uit te breiden

Bron: Natural Bulbs

VOORBEELD VAN KOSTEN PER M2

• Bio krokussen ter verwildering in gras: € 15-20 (afhankelijk van soort, plantdichtheid en totale 
hoeveelheid)

• Grote tulpen of narcissen in bloembak/perk: € 10-15

Een paar dingen om op te letten bij het planten:
• Niet alle bollen zijn geschikt om in een berm of grasveld te poten. Kies dan vooral voor kleinere 

bloembollen en soorten die zichzelf gemakkelijk vermeerderen (de zogenaamde ‘verwilderingsbollen’).
• Plant de bloembollen altijd met de punt omhoog of naar de zijkant (nooit naar beneden).
• Plant de bloembollen zo diep als 3 x de bolhoogte (dit is een richtlijn, raadpleeg ook de verpakking/

leverancier)
Leveranciers van biologische bloembollen vind je op het werkblad ‘Aanschaf plantmateriaal’. Op hun sites vind 
je ook meer info over bloeiperiode, hoogte, zon- of schaduwvoorkeur etc.

ONZE GONZENDE FAVORIETEN

Met deze bloembollen zorg je beslist voor blije bijen:
• Boerenkrokus – extra vroeg bloeiend (feb-mrt)
• Scilla siberica – bloeit in maart, ook op schaduwrijke plekken, goed voor verwildering
• Tulipa turkestinica – klein botanisch tulpje, bloeit in maart, opent zich wijd zodat bijen goed  

bij nectar kunnen
• Narcis tête-à-tête – gele dwergnarcis, bloeit in maart, vermeerdert zich goed
• Narcis minnow – lichtgeel dwergnarcisje, bloeit in april, goed voor verwildering
• Narcis recurvus – dichtersnarcis, is een late bloeier (eind april-mei), ruikt heerlijk

ONDERHOUD VAN JE BLOEMBOLLEN
Zodra je bloembollen zijn uitgebloeid, maai of knip ze dan niet af! Het loof kan het beste op een natuurlijke 
manier afsterven, zodat de bol weer energie kan opslaan voor volgend jaar. Dan komt hij in volle bloei terug 
en heeft de bol meer kans zich te vermeerderen. Ziet het er wat troosteloos uit, knip dan eventueel de 
bloemknoppen eruit, maar laat in ieder geval steel en blad tot 6 weken na de bloei staan. Daarna kun je  
ze gewoon mee afmaaien of in bloemperken handmatig afknippen.

Heb je bloembollen gepoot in gras waar normaal gesproken gemaaid wordt of dat belopen wordt?  
Denk bij het poten ook aan bijvoorbeeld ‘niet maaien’-bordjes en/of een afzetting met paaltjes en touw.


