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Hi!
Als je aan bollen denkt, denk je aan de Keukenhof. Let’s be honest. Maar tulpen 

en narcissen zij n zoveel meer dan een Hollands tafereel in een drukbezocht 

park. Ze zij n samen met verwilderingsbollen (stinzen) de beste manier om meer 

kleur in je tuin te krij gen wanneer vaste planten nog aan het opkomen zij n. Als je 

jaarrond kleur in je tuin wil, moét je aan de bollen, zo simpel is het. En er is ont-

zettend veel keus! Het is echt elk jaar een snoepwinkel om uit te kiezen, want net 

als bij  dahlia’s en rozen is er een run op bij zondere soorten narcissen en tulpen. 

Geurend, gevuld, dubbelgekleurd, groot, klein, gerafeld - het kan allemaal. 

In de tij d dat ik bij  een bloemist werkte waren de tulpen niet per se het hoog-

tepunt van het jaar (niet voor mij  in ieder geval). Ik vond pioenen en rozen veel 

mooier. Maar nu weet ik wel beter! En jij  ook, want zodra je ziet wat je kunt 

creëren met bollen, niet slechts tulpen maar ook met narcissen, alliums en alle 

stinzenbollen, oh boy will you get excited. Het is oprecht de leukste manier om 

je jaar te beginnen. Ik hoop dat dit boekje je daar een fl ink eind mee op weg zal 

helpen.

Heel veel plezier!



Tulp ‘Charming Beauty’ met Narcis ‘Gay Tabor’, ‘Skype’ en takjes Amelanchier (Krent).
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1. De Keukenhof in eigen tuin
In de afgelopen twee lentes ben ik me steeds meer gaan beseffen hoe ontzettend belangrijk 

bloembollen zijn voor een bloeiende tuin. Niet alleen omdat ze voeding geven aan bijen en vlin-

ders die net wakker worden, dat is een belangrijke reden maar voor mij niet de allerbelangrijkste 

- het is vooral omdat het zo veel plezier geeft na een lange en koude winter. 

Wanneer je in januari (of zelfs eerder) de eerste puntjes ziet opkomen begint de voorpret al. Met 

een aan obsessie grenzende interesse kijk ik elke dag of ze al verder gegroeid zijn, en waar ik 

er nog meer kan ontdekken. De winter krijgt een boost wanneer ik de Sneeuwklokjes zie opko-

men, en daarna de eerste kleuren van Puschkinia (Buishyacint) en Fritillaria (Kievitsbloem). Er is 

oprecht in de tuin weinig zó leuk als de eerste bloemen na de winter. 

Narcis ‘Sailboat’, ‘Geranium’ en ‘Sir Winston Church-ill’ met Viburnum opulus (Sneeuwbal).

Bloembollen in je tuin vervroegen je tuinsei-

zoen, én je plukseizoen. Vanaf maart of april 

heb je een tuin vol kleur, waarvan je, als je 

er maar genoeg hebt gepoot, ook nog kunt 

plukken. Ik weet niet of ik overtuigend genoeg 

klink, maar als je altijd ongeduldig wacht tot 

je eindelijk de eerste bloemen in de tuin ziet 

bloeien, dan moet je aan de bollen. De winter 

zal minder lang voelen, en de zomer is sneller 

in zicht. Zo is het echt. 
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In mijn tuinontwerpen gebruik ik steevast 

bloembollen, zonder uitzondering. Ze heb-

ben hun eigen rol tussen alle andere soorten 

beplanting. Mensen zijn wel eens verbaasd 

over de hoeveelheid groen en kleur die mijn 

tuin in april heeft, maar dat is voor 80% te dan-

ken aan alle bollen. 

Tussen al het opkomende groen van vaste 

planten kun je heel mooi al die bollen kwijt. 

En je hebt er meer nodig dan je denkt om een 

volumineus effect te bereiken, houd dat alvast in het achterhoofd. Ik bekijk het altijd als een 

boeket in de tuin: een paar soorten tulpen en narcissen die mooi in een vaas zouden staan, staan 

ook mooi als combinatie in je border.

In beplanting kun je vijf categorieën aanduiden: bomen en heesters, vaste planten, eenjarigen, 

bloembollen en stinzen. (Zo deel ik het in ieder geval op.) Van de eerste twee is het wel duidelijk: 

dat zijn groeiers die gewoon netjes blijven staan, voor een paar jaar of voor decennia. Eenjari-

gen ken je waarschijnlijk ook wel: die kweek je uit zaad en leven één seizoen. Stinzen lees je 

zometeen meer over, maar dat zijn eigenlijk vaste bloembollen zoals je ook vaste planten hebt. 

En dan heb je de ‘gewone’ bloembollen nog, waartoe we met name de narcissen en tulpen re-

kenen. Die categorie kun je zien als de eenjarige bollen - ze bloeien vaak één jaar echt betrouw-

baar, maar er zijn manieren waarop je ze langer kunt behouden (daar lees je vanzelf meer over). 

Tulp ‘Salmon van Eijk’ en narcis ‘Geranium’
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Waar zaden je enorm veel oogst geven tegen een hele lage prijs, zijn bloembollen in verhou-

ding vele malen duurder. Je moet er ook meer spierkracht voor inzetten, want als er elke herfst 

nieuwe bollen in de grond moeten vraagt dat behoorlijk wat moeite. Ik kan het je beter maar vast 

vertellen: bollen poten is echt een helse klus. Koop alvast een echt goede bollenpoter, eentje 

die je staand kunt gebruiken en bij voorkeur gemaakt van gietijzer. Scheelt je véél rugzorgen.

Tegelijkertijd beloof ik je ook dit: het zal elke zweetdruppel en blaar (en zere knieën) waard 

zijn. Echt waar. Ik heb nog een foto van m’n gezicht toen ik afgelopen herfst net een stuk of 100 

bollen had gepoot, en die was niet pretty, maar ik doe het aankomende herfst gewoon weer 

opnieuw. Afgelopen herfst heb ik er zo’n 1000 in de grond gezet, maar dat doen we niet elk jaar. 

Een deel daarvan waren stinzen en die poot je één keer. De tulpen haal ik er uit, de rest blijft 

staan, al vul ik vaak de narcissen ook wel aan.

Verzameling met narcissen ‘Sir Winston Churchill’, ‘Louise de Coligny’, ‘Minnow’, ‘Gay Tabor’, ‘Androcles’, ‘Skype’ en Amelanchier (Krent).
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Ik hoop dat ik je ervan kan overtuigen dat het 

je geld dubbel en dwars waard is. Ik geef véél 

liever elke herfst 100 euro uit aan nieuwe bol-

len, dan dat ik in de lente elke week een bos op 

de markt haal voor een tientje. Ik kan het je niet 

genoeg zeggen, maar een lentetuin met bloem-

bollen is simpelweg onmisbaar voor de tuinlief-

hebber. 

Combinaties met andere planten
Hoe voorkom je dat het lijkt op een goedkope 

uitvoering van de Keukenhof? Ik hoor het je Narcis ‘Hawera’ met Luzula nivea op de achtergrond.
denken. Er is niets mis met een perk vol opeengepakte tulpen, maar voor in je tuin vind ik dat 

niet zo praktisch. Je kunt dat wél doen als je op dezelfde plek later in het seizoen dahlia’s of 

eenjarigen wilt kweken en je alle bollen er uit haalt, maar als je een gewone border hebt zou ik 

het anders aanpakken.  

Ik krijg vaak de vraag of je bollen gewoon tussen je vaste planten kunt zetten, en ja, dat kan, je 

kunt bollen gewoon rondom je vaste planten zetten. Sterker nog: het zijn echt prachtige combi-

naties die je krijgt met al dat frisse nieuwe groen! De vroege bollen kunnen vrijwel overal staan, 

want in maart heb je nog maar weinig vaste planten die al opkomen (en heb je net alle wintersil-

houette planten afgeknipt waardoor er weer ruimte is). De late soorten kun je beter niet te dicht 

poten op de vaste planten die al wat eerder uitlopen, zoals sommige grassen en struiken Ze 

krijgen uiteindelijk hun ruimte wel, zolang je de bollen maar niet te strak naast elkaar zet. 
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De bloembollen zijn allemaal onderdeel van het beplantingsplan, dus ik kijk goed naar de kleu-

ren van de vaste planten die tegelijkertijd of daarna bloeien. Het voorjaar begin ik het liefst met 

wat meer ingetoomde kleuren, dus liever wit, lichtgeel en lichtroze, om daarna steeds donkerder 

of feller toe te voegen. 

Ik kies vaak 2 of 3 soorten tulpen voor één border, maar dat is ook sterk afhankelijk van het for-

maat. Door mijn hele tuin heb ik ongeveer 10 soorten, maar als je dat in één border doet wordt 

het heel erg onrustig. Je kunt dus wel meerdere combinaties maken in je tuin, maar in verschil-

lende hoeken. Ik kies in dat geval altijd een kleur of soort uit die in elke border staat zodat er een 

link is tussen de verschillende borders. 

Naast die tulpen staan er ook 2 of 3 soorten narcissen, die bloeien eerder dan tulpen en afhan-

kelijk van het soort ook tegelijkertijd. Met een aantal stinzen soorten (daar gaan we het zo over 

hebben) heb je een compleet plaatje. Daarbij zoek ik altijd een vaste plant met vroeg blad of een 

vroege bloei. Een border met alleen maar tulpen of narcissen ziet er van een afstandje vol uit, 

maar up close zul je zien dat het eigenlijk te karig voelt. 

Ontluikend blad van Achillea. Bloeiende Brunnera macrophylla eind april. Pachyphragma geeft al vroeg in de lente lucht en vrolijkheid.
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Een voorjaarstuin is bij mij vaak een combinatie van stinzen, narcissen, tulpen, Camassia, Digi-

talis mertonensis of ‘Sutton’s Apricot’ of ‘Snow Thimble’ (vingerhoedskruid), Aquilegia ‘White 

Barlow’ of ‘Pink Petticoat’ (akelei), Pachyphragma of Luzula nivea (mooie witte bloeiers, ook 

voor de schaduw) en beginnende vaste planten zoals Geum ‘Apricot Pearl’, Astrantia ‘Pink 

Pride’ of ‘Buckland’ en Geranium ‘Lilac Ice’. Daarnaast kun je nog kiezen voor mooie blad-

houdende planten zoals Brunnera, Heuchera of Carex. Ook het blad van Lupine, Astilbe en 

Achillea (Duizendblad) is al vroeg hoog en zal mooi staan met bollen. En uiteraard staat er 

ook altijd een bodembedekker bij, zoals Tiarella of Vinca. Op die manier voelt een tuin heel 

erg vol, terwijl de aandacht toch vooral naar de kleurrijke bloembollen gaat.

Late voorjaarstuin in mei met Allium ‘Mount Everest’, Camassia alba, Digitalis ‘Snow Thimble’ en Luzula nivea.
Geplukte bos met Jasmijn, Prunus, Narcis ‘Mount Hood’, Anemoon, en verstopt ook tulp ‘Exotic Emperor’.
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Stinzen staan ontzettend mooi onder bomen, maar ook in velden en gazons. Tulpen en narcissen 

staan prachtig in het midden van je ontluikende border, en alliums, nou ja, die staan overal mooi. 

Met die laatste moet je er alleen rekening mee houden dat het blad aanzienlijk groter is dan dat 

van een tulp, en je daar dus ruimte voor moet hebben. 

Al die planten bij elkaar, man, wat een gezicht. Wie zegt nog dat het voorjaar saai is? Die krijgt 

een tik van me. Merk je dat bollen op de verkeerde plek staan? Trek ze er na de bloei uit, droog 

ze en poot ze in het najaar op een betere plek. Zo simpel is het ook weer. Je moet het soms niet 

te moeilijk maken. Ik kan je exact vertellen hoe het moet, maar zeker weten doe ik sommige din-

gen ook niet. Zouden ze het doen met wat minder zon? Misschien wel. Zouden ze het goed doen 

op jouw type grond? Misschien niet. Ik weet het soms ook niet. Ik wil je vooral aanmoedigen om 

het gewoon te proberen. De algemene regels leg ik je uit, but now is the time for DOING. Je 

kunt het. 
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Tulp ‘Charming Beauty’ en ‘Apricot Beauty’.
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2. Stinzen
De term stinzen is een verzamelnaam voor met name bol-, knol-, en wortelgewassen die in het 

voorjaar bloeien en verwilderen in de natuur. Hele velden vol met wilde hyacinten of vogelmelk 

of bosanemonen, die kom je misschien nog wel eens tegen op het platteland of in het bos. Van 

oudsher was het heel normaal dat rijke Nederlanders een botanist inhuurden om nieuwe soor-

ten planten te ontdekken en mee te nemen van over heel de wereld. Het was een goede manier 

om op te scheppen, want iedereen wist dat het veel geld kostte om een botanist de wereld over 

te sturen. Zo kwamen hele oranjerieën en kassen vol te staan met de mooiste orchideeën en le-

lies maar ook: tulpen. Die komen hier namelijk helemaal niet vandaan, ze groeien van oorsprong 

in de bergen van Turkije.

De landhuizen van al die rijkelui waar de stin-

zenplanten ooit werden uitgeplant bestaan 

soms niet eens meer, en toch zie je daar al die 

planten nog bloeien. Het is een erfenis van 

vergane glorie. Het woord stins is een Fries 

woord dat gebruikt werd om zo’n landhuis te 

omschrijven. Zo’n honderd jaar geleden be-

gon men de mooie voorjaarsbloeiers rondom 

die landhuizen als ‘stinzenplanten’ te benoe-

men, dan wist iedereen maar meteen waar je 

het over had.

Camassia leichtlinii ‘Sacajawea’ (Indianenbloem) van de Warande (sterkebollen.nl)
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Goed, de geschiedenis-

les hebben we bij deze 

voor nu achter de rug. 

Welke soorten stinzen-

planten kun je in je eigen 

tuin gebruiken en waar 

horen ze te staan?

dat geeft ze voldoende licht op een anders schaduwrijke plek. Maar in het algemeen genomen 

willen ze vooral voldoende voeding in de bodem. Bollen hebben die voeding nodig om energie 

op te blijven doen voor het volgende seizoen.

Waar kun je stinzenbollen tussen zetten? Sneeuwklokjes kunnen eigenlijk overal staan. Ze bloei-

en wanneer bijna alles nog slaapt en daardoor hebben ze alle ruimte. Kijk wel even of je in jouw 

borders vaste planten hebt staan die je pas aan het einde van de winter snoeit, zoals grote sier-

grassen. Daar kunnen ze niet goed onder staan, maar verder zijn er weinig redenen waarom ze 

het niet zouden doen. Zelfs schaduwrijke plekken zijn prima voor sneeuwklokjes. Veel soorten 

stinzen zijn ook enorm mooi om ‘en masse’ aan te planten in een weide, zoals boshyacint (de 

Massa’s verwilderende Galanthus (Sneeuwklokje) in de tuin in januari.

Voor de meeste verwilderingsbollen geldt dat ze 

houden van een voedselrijke bodem. Veel van 

de bollen doen het goed onder bomen omdat ze 

bloeien voordat het blad van de bomen uitkomt, 
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Bluebells zijn beroemd in Engeland!) of andere hyacint soorten. De latere soorten zoals wilde 

hyacint kun je beter vooraan in borders zetten, maar het is ook een kwestie van uitproberen en 

logisch kijken. Als al je vaste planten in de maanden februari tot april laag blijven, kunnen je stin-

zen en bollen overal staan. Zo niet, dan zet je ze er tussen of vooraan. Staan ze op de verkeerde 

plek? Dan haal je ze na de bloei eruit en verhuis je ze naar een betere plek, of droog je ze om ze 

in het najaar op de juiste plek te zetten. 

 

Wanneer je stinzenbollen plant moet je in ieder geval rekening houden met deze punten:

+ Ze breiden zich meestal rustig aan uit, dus je hebt niet zomaar een heel veld 

tenzij je honderden bollen poot. Zie het als een meerjarenproject waarbij je elk 

jaar meer toevoegt.

+ Je kunt veel stinzenbollen zoals Sneeuwklokjes of Hyacinten na de bloei op-

graven en splitsen zodat je bolletjes hebt die je weer kunt verspreiden. Ze maken 

namelijk nieuwe bolletjes aan, en die kun je dus weer op andere plekken zetten. 

Zo krijg je langzamerhand zo’n vol veld.

+ Ze hebben een humusrijke bodem nodig. Dat betekent een bodem die ge-

zond is en veel voeding bevat. Je kunt je bodem gezond houden door elk voor-

jaar een laag organische compost te verspreiden over je borders. Je hoeft het er 

niet doorheen te werken - dat doen de wormen, planten en de regen wel voor je. 

Dit geeft voeding aan al je bollen, maar ook aan opkomende vaste planten. 

+ Geef ze over het algemeen een warmere plek, ze staan graag op een plek die 

in de zomer niet te nat is, maar ook niet uitdroogt. 
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Van linksboven kloksgewijs: opkomende crocussen in het gazon, Iris reticulata ‘Katharine Hodgkin’, Fritillaria meleagris (must in je tuin) en verschillende blauwe druifjes en buishyacint (Puschkinia libanotica).
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Camassia leichtlinii Camassia l. ‘Sacajawea’ Camassia l. ‘Caerulea’

Anemone nemorosa Anemone n. ‘Bracteata’ Anemone n. ‘Parlez Vous’

Anemone n. ‘Robinsoniana’ Anemone lipsiensis Camassia cusickii

Favoriete stinzenbollen

Camassia quamash Crocus chrysanthus 
‘Ard Schenk’

Crocus c. ‘Blue Pearl’

Crocus c. ‘Cream Beauty’ Crocus tommasianus Crocus t. ‘Roseus’

18



Crocus vernus 
‘King of the Striped’

Fritillaria elwesii Fritillaria meleagris

Fritillaria m. ‘Alba’ Fritillaria pallidiflora

Iris reticulata ‘Harmony’

Iris r. ‘Katharine Hodgkin’ Iris r. ‘Sheila Ann Germaney’

Fritillaria persica

Galanthus elwesii Galanthus nivalis Galanthus woronowii

Hyacinthoides hispanica Hyacinthoides non-scripta

Leucojum aestivum
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Scilla bifolia ‘Alba’ 

Scilla bifolia ‘Rosea’ Scilla miczenkoana

Puschkinia 
scilloides libanotica

Puschkinia scilloides 
libanotica ‘Alba’

Saxifraga granulata ‘Plena’

Muscari latifolium

Ornithogalum balansae Ornithogalum 
ponticum ‘Sochi’

Muscari ‘Valerie Finnis’

Muscari aucheri ‘White Magic’ Muscari azureum

Muscari ‘Album’ Muscari ‘Pink Sunrise’

Tulipa turkestanica
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Leucojum aestivum (Lenteklokje) bloeit later dan het Sneeuwklokje en is een stuk groter en nog sierlijker. Echt ontzettend mooi tussen narcissen en een mooie tulp!



  

3. Narcissen
Een groep bollen die echt op zichzelf staan zijn de narcissen en tulpen. Voor mij vielen ze jaren-

lang in een vrij truttige hoek van de plantenwereld. Bij narcissen dacht ik aan botergele trompet-

ten en bij tulpen dacht ik aan, nou ja, ik zei het al: de Keukenhof. Tot ik er achter kwam dat er veel 

meer narcissen zijn dan die gele, en dat er veel meer tulpen zijn dan de bekende rode. Sindsdien 

ben ik helemaal om! Het zijn de tulpen en narcissen die ervoor zorgen dat je hoogseizoen (en 

je plukseizoen!) eerder begint, nog voordat alle vaste planten beginnen te bloeien. Ik wil je wat 

meer vertellen over de basis van deze twee soorten bollen.

De bollen van narcissen zijn de eerste grote bloemen die bloeien in het voorjaar. Ze komen 

na de sneeuwklokjes en de krokussen. De vroegste zie je ergens begin maart. De echt vroe-

ge narcissen zijn vaak wat kleiner en ook vrij 

regelmatig echt dat Paasgeel, maar na een 

week of twee beginnen ook andere soorten 

te bloeien. Van zachtgeel tot gevuld in zachte 

pastelkleuren - je kunt echt ongelofelijk veel 

soorten vinden. 

Narcissen zijn over het algemeen heel be-

trouwbaar in het terugkomen, dus wat je 

plant laat je netjes zitten en bloeit het jaar 

daarna weer. Een voorwaarde daarvoor is wel 

dat ze op de juiste plek staan. De eerste Narcis van 2021: Barret Browning.
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Narcissen willen over het algemeen warm staan, ook in de zomer. Dat betekent een zonnige plek 

waar je ook je vaste planten zet die in de zon moeten staan. De bol heeft de warmte in de zomer 

nodig om weer energie voor het volgende jaar op te doen. Mijn ervaring is dat ze wel iets beter 

in de halfschaduw kunnen staan dan tulpen, dus als je een plek hebt die minder zon krijgt kun je 

het gerust proberen. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar? 

Om die reden moet je na de bloei het groen ook helemaal laten verdrogen. Je kunt de narcissen 

prima plukken voor in een vaas, maar dan moet je boven het blad knippen. Dat blad kan door 

fotosynthese (via de zon) energie doorgeven aan de bol. Het is dus belangrijk dat je dat blad niet 

weghaalt of samenbindt. Gewoon lekker laten staan. Als het goed is komen daar omheen vanzelf 

Vaasje met de bloemen die je links ziet, met de kleine Hawera en Minnow vooraan.Verzameling narcissen, van links naar rechts (min of meer): Minnow, Sir Winston Churchill, Jack Snipe, Hawera, Sailboat, Thalia.
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vaste planten op waardoor je het niet meer ziet en het dus ook niet storend is. Narcissen lekken 

overigens als je ze knipt omdat ze een holle steel hebben, er komt dan een soort slij merige vloei-

stof van af. Dat is opzich niet zo’n punt, maar als je ze tien seconden in heel heet water dipt stopt 

dat lekken en kun je ze gebruiken in een vaas met andere bloemen.

De vroegste narcis bloeit dus begin maart. De laatste bloeit rond half/eind april. De vroege tul-

pen en de late narcissen overlappen elkaar, dan heb je een paar weken twee soorten bollen 

tegelij kertij d bloeien. Net daarna beginnen de vroege Alliums ook, dan is het voorjaarsfeest 

compleet en kunnen we langzaam naar de zomer uitkij ken! 

De enorme keuze die je hebt aan narcissen maakt het echt tot m’n favoriete bollen. Ze vrolij ken 

de boel op wanneer alles wakker begint te worden, in een tij d waarin het lij kt alsof het nog maan-

Narcissen ‘Tender Beauty’, ‘Geranium’, ‘Sailboat’, ‘Louise de Coligny’, ‘Sir Winston Churchill’

den duurt voor het weer warm wordt. You’ll love 

them. Afgelopen herfst heb ik weer een heel 

aantal soorten in mij n tuin geplant, en de zes op 

de pagina hiernaast waren daarvan favoriet. Op 

de pagina’s daarna vind je nog veel meer soor-

ten die we prachtig vinden, van gevuld en geu-

rend tot groot en kleurrij k! Ik waarschuw je vast: 

in no time ben je verslaafd, aan zowel narcissen 

als tulpen. (Alhoewel iedereen tulpen mooier 

lij kt te vinden, snap ik niets van, de schoonheid 

van narcissen moet je niet onderschatten!)
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‘Sailboat’
Dit is de perfecte narcis voor wie 
houdt van subtiel: veel bloemen 
(meerdere uit één bol), lichtgele 
trompet in het begin maar later 
helemaal wit, bloeit lang en is van 
een topformaat. Heel erg mooi in 
groepjes door een border, dan 
heb je genoeg om ook af en toe 

te plukken.

‘Tender Beauty’
Een vrij grote narcis, maar 
ongelofelijk mooi. Een gevul-
de binnenkant, waarvan de 
buitenste blaadjes wit zijn en 
het midden lichtroze. Uitge-
bloeid is alles wit.  Ik heb er 
vaak van geplukt, was er best 

wel verliefd op. Prachtig!

‘Minnow’
Ik was verrast hoe leuk ik 
deze mini narcis vind! Ik 
kreeg ‘m van iemand, en 
ik werd zo vrolijk van deze 
kleine bloemen. Krijgt 
meerdere bloemen uit één 
steel. Zet er wel meerdere 

bij elkaar!

‘Katie Heath’
Dit is de topper van dit sei-
zoen! Ik ben echt van slag 
hoe mooi ik deze vind. Ik 
hou heel erg van subtiele 
bloemen, en deze scoort 
op alle punten. Veel bloe-
men, een mooi midden 
formaatje, lange bloei en 

prachtige kleur!

‘Bell Song’
Lijkt op Katie Heath maar is 
nog een slagje kleiner en 
heeft meerdere bloemen 
per steel. Ook heel lieflijk 
en een goed alternatief als 
je meer bloemen per steel 
wilt hebben, of als Katie 

Heath uitverkocht is.

‘Geranium’
Een vrolijke narcis! Dat 
kun je wel stellen over 
Geranium. Met meerdere 
bloemen per steel krijg je 
al snel een flinke bos, dat 
maakt het heel erg leuk. De 
kleur is in de border soms 
wat moeilijker te combine-
ren, maar met roze is het 

heel mooi. 

THIS YEAR’S FAVORITES
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Narcis ‘Rip van Winkle’ Narcis ‘Tamara’ Narcis ‘Thalia’

Narcis ‘Actaea’ Narcis ‘Elka’ Narcis ‘February Gold’ Narcis ‘Geranium’

Narcis ‘Jack Snipe’ Narcis ‘Jetfi re’ Narcis ‘Mary Poppins’

Narcis ‘Minnow’

Narcissen - vroeg
Deze narcissen starten het vroegst, meestal begin maart. Ze zij n vaak geel en over het algemeen 

ook wat kleiner.

Tip!
Narcissen zij n over het algemeen heel betrouwbaar in 

het herbloeien, dus zet er meerdere bij  elkaar zodat je 

elk jaar een mooi groepje hebt dat de aandacht trekt. 

Een groepje kan vij f à tien bollen zij n. Zie het als een 

vaste plant die je herhalend door je border plaatst, daar 

wordt het een eenheid van. 

Narcis ‘Laurens Koster’
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Narcis ‘Cragford’ Narcis ‘Croesus’

Narcis ‘Falmouth Bay’

Narcis ‘Barret Browning’ Narcis ‘Bell Song’ Narcis ‘Brackenhurst’ Narcis ‘Bridal Crown’

Narcis ‘Calgary’ Narcis ‘Collin’s Joy’

Narcissen - midden/laat
Deze selectie narcissen valt in het midden van de bloeiperiode, dus de meesten beginnen zo 

rond de eerste week van april. 

Narcis ‘Golden Echo’ Narcis ‘Hawera’ Narcis ‘Hungarian Rhapsody’

Narcis ‘Juanita’ Narcis ‘Katie Heath’ Narcis ‘Louise de Coligny’ Narcis ‘Mother Duck’

Narcis ‘Mount Hood’ Narcis ‘Palmares’ Narcis ‘Peeping Tom’ Narcis ‘Pheasant’s Eye’ 27



Narcis ‘Sweet Love’ Narcis ‘Tangerine Beauty’

Narcis ‘Tender Beauty’

Narcis ‘Pink Blush’ Narcis ‘Replete’ Narcis ‘Sailboat’

Narcis ‘Sir Winston Churchill’ Narcis ‘Skype’

Narcissen - laat
Deze selectie narcissen bloeien tot het laatste moment, soms zelfs tot in de maand mei.

Narcis ‘Androcles’ Narcis ‘April Queen’ Narcis ‘Blushing Lady’ Narcis ‘Cosmopolitan’

Narcis ‘Gay Tabor’

Narcis ‘Segovia’
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Narcis ‘Bell Song’ onderaan, ‘Katie Heath’ linksonder en ‘Louise de Coligny’ bovenaan.



  

4. Tulpen
Zoals er honderden soorten narcissen zij n, zo heb je nóg meer soorten tulpen. Van groot tot 

klein, van dubbel tot geurend gevuld, van meerkleurig tot zacht pastel. Er is echt eindeloos veel 

variatie mogelij k, maar natuurlij k vind je niet alles net zo mooi. Gelukkig is er altij d een soort die 

je groene hart sneller laat kloppen! Ik vind persoonlij k narcissen mooier dan tulpen (alhoewel ik 

daar ook wel een beetje op moet terugkomen, want tulpen zij n ook wel écht heel mooi, dus laten 

we zeggen dat het een gelij kspel is), die worden me vaak iets te schreeuwerig in hun kleuren en 

patronen, maar toch zij n er een hoop die ik onder ‘favoriet’ schaar.

Alle bollen die we tot nu toe besproken hebben zij n blij vers - als ze op de juiste plek staan en 

elk voorjaar wat voeding van je krij gen blij ven ze elk jaar terugkomen. Tulpen zij n daar alleen net 

wat minder goed in. De botanische tulpen (wilde Turkse tulpen, waar ze oorspronkelij k vandaan 

komen) en een paar echt sterke tulpen doen dat heel goed als ze echt warm staan, ook in de win-

ter. Maar de extravagante  siertulp is vooral ge-

kweekt op haar schoonheid, niet zozeer op haar 

vaste eigenschappen.Sommige soorten zij n wel 

‘vast’, dat wordt vaak ook wel in de beschrij ving 

genoemd als dat zo is, maar de meesten niet. 

Daarom graaf ik die vaak op om ze te laten 

drogen in de winter, of ik plant elk jaar nieuwe 

bollen. Zo heb je meteen de mogelij kheid om 

elk jaar weer nieuwe soorten te proberen, maar 

duurzaam is het niet per se. Ze gaan overigens 

op de composthoop, dus echt weggooien is het 

niet. Hoe je je bollen bewaart bespreek ik ver-

derop nog.

Tulp ‘Palmyra’, ‘Black Parrot’, ‘Blue Parrot’ en ‘Jacuzzi’. 30



  

Tulpen willen nog meer dan narcissen warm staan. Ik heb in mijn voortuin ook bollen in de grond, 

en die tuin staat op het oosten. In de zomer hebben we daar tot een uur of twee zon denk ik, niet 

ontzettend lang. Toch doen tulpen het daar prima in hun eerste jaar, maar terugkomen doen ze 

daar sowieso niet. Dan is het een kwestie van elk jaar nieuwe bollen poten, maar dat is in een 

border met dichte beplanting nog best wel een uitdaging...

Tulpen zijn denk ik wel het hoogtepunt voor de tuin. Je hebt geen paarse narcissen, dus zijn tul-

pen de eerste echte eyecatchers van het seizoen. Als ze gelijk lopen met de bloesem in fruitbo-

men of iets dergelijks is het echt feest. Daarnaast zijn het natuurlijk superbloemen om te gebrui-

ken voor boeketten of in vazen. Er zijn tegenwoordig zoveel fantastische soorten te ontdekken 

dat het moeilijk is om niet álles te kopen, en goedkoop zijn ze helaas niet. Voor 20 tulpen betaal 

je ongeveer 4 tot 7 euro, afhankelijk van de kwaliteit. But it’s worth it!

Tulp ‘Salmon van Eijk’ - de hoogste was er als eerst en is al valer geworden, de anderen komen net kijken.
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Eén van de fijnste dingen van narcissen en tulpen vind ik dat ze weinig plek innemen. Het blad 

is niet zo groot als alliums bijvoorbeeld, en blauwe druifjes of hyacinten hebben soms echt veel 

blad. De meeste soorten narcissen en tulpen hebben dat niet, waardoor je ze heel gemakkelijk 

overal tussendoor kunt fietsen. 

In een border kun je tulpen op twee manieren benaderen: als terugkerend accent tussen vroeg-

bloeiende vaste planten en struiken (denk aan Euphorbia, Luzula nivea of Pachyphragma, Aqui-

legia, Primula, Brunnera of struiken zoals Viburnum of Amelanchier) of als hoofdact tussen opko-

mende latere bloeiers (daarmee bedoel ik het blad van nieuwe beplanting ed.). Je kunt namelijk 

héél veel tulpen in een border kwijt. Ik koos er dit jaar voor om er echt veel aan te planten, en 

ze daarna grotendeels weer weg te halen zodat er ruimte is voor de vaste beplanting. Hoe je je 

tulpenbollen verder behandelt lees je later in het boekje. 

De vroege tulpen beginnen rond begin april te bloeien, en de laatste zou begin mei wel open 

moeten zijn. Als je tulpen in je border wilt mengen met andere beplanting, is het belangrijk om 

ze niet te poten op de plekken waar beplanting staat die vroeg in blad komen te staan. Je kunt ze 

vaak best prima rondom Persicaria of Asters of late siergrassen zoals Panicum of Molinia zetten. 

Die komen zo laat op, dat zit elkaar meestal niet in de weg. Zet ze niet te dicht op de vroege  

bloeiers die ik eerder noemde, zoals Brunnera bijvoorbeeld, of wintergroene beplanting. Tul-

penbollen (maar ook narcissen) mag je best dicht op elkaar zetten, ik hou er meestal net een 

paar centimeter tussen. De bollen zetten nog iets uit, daar moet ruimte voor zijn. 

De belangrijkste les, en dat geldt eigenlijk voor alle bolsoorten, is dat je meer poot dan je denkt 

dat nodig is. Tien tulpen in een border van 3 meter is niets, echt niet. In een border van 3 meter 

lang en zeg 80 centimeter diep horen minimaal dertig tot vijftig tulpen, afhankelijk van de dicht-

heid van de beplanting die er staat. Dan is de impact het grootst en krijg je een zelfde beeld 

zoals je ziet in mijn tuin. Niet karig planten dus! 
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Tulpenverzameling: Salmon van Eijk, Copper Image, Jacuzzi, Apricot Beauty, Charming Beauty, Budlight, White Triumphator.
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‘Exotic Emperor’
In mijn voortuin heb ik een vrij 
neutraal palet van vooral wit en 
lichtroze. Exotic Emperor past 
daar ontzettend goed bij en zal 
elk jaar weer gekocht worden 
ben ik bang - zó mooi, groot, en 

ze bloeit ontzettend lang! 

‘Jacuzzi’
Deze tulp heeft een heel bij-
zondere kleur - ik denk niet 
dat iedereen het mooi vindt, 
want ze wordt op het einde 
zelfs een beetje grijzig, maar 
ik vind het wel wat hebben. 
Zeker in combinatie met 
zwartpaars zoals Black Parrot.

‘Charming Beauty’
Iedereen vindt La Belle 
Epoque en Copper Image 
de absolute bom, maar ik 
vind Charming Beauty véél 
mooier. Heb me regelma-
tig staan verbazen over 
haar schoonheid, zeker in 

het begin van de bloei.

‘Black Hero’
Ik gebruik Allium atropurpu-
reum vaak als eyecatcher in 
juni, en deze tulp doet min of 
meer hetzelfde. Een knaller 
van een kleur. Ik zou ‘m niet 
met geel of oranje combi-
neren zoals ik dit jaar deed, 
maar wel met wit en licht of 

zalmroze!

‘Apricot Beauty’
Dit is een klassieke tulp, 
echt heel erg mooi. Ik ge-
bruik ‘m in veel tuinen om-
dat ze trouw moet terug-
komen als ze op de goede 
plek staat. Combineert met 
bijna alles en staat ook heel 

lang op vaas!

‘Black Parrot’
Dit is echt een bijzondere 
soort! Als een soort Arnold 
Schwarzenegger komt ‘ie 
boven, pas heel laat. Erg 
lang, vrij robuust door al 
die rafelige randjes, en 
als de bloem door de zon 
opengaat is ze zo groot als 
je hand. Staat als een huis.

THIS YEAR’S FAVORITES
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Tulp ‘Purissima’

Tulp ‘Apricot Beauty’ Tulp ‘Apricot Pride’ Tulp ‘Blue Diamond’ Tulp ‘Exotic Emperor’

Tulp ‘Francoise’

Tulpen - vroeg
Deze tulpen zij n er het vroegste bij  en beginnen ongeveer half tot eind maart.

Tulp ‘Salmon van Eij k’Tulp ‘Palmyra’

Tip!
Als je budget het niet toelaat om je hele tuin vol te zet-

ten, richt dan liever één deel of één border van je tuin in 

met een fl inke hoeveelheid bollen. Een andere manier 

om te besparen op de kosten is door één of twee soor-

ten aan te schaffen in plaats van vier of vij f. Je krij gt vaak 

korting op een grotere hoeveelheid bollen. 
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Tulp ‘Foxy Foxtrot’ Tulp ‘Jacuzzi’

Tulp ‘Light and Dreamy’

Tulp ‘Absalon’ Tulp ‘Brownie’ Tulp ‘Charming Beauty’

Tulp ‘Charming Lady’ Tulp ‘China Town’ Tulp ‘Elegant Lady’ Tulp ‘Exquisit’

Tulp ‘Foxtrot’

Tulpen - midden
De grootste groep tulpen begint in de eerste week van april en bloeit tot in mei.

Tulp ‘Monte Orange’ Tulp ‘Mount Tacoma’

Tulp ‘Mystic van Eij k’ Tulp ‘Orange Emperor’

Tulp ‘Blue Parrot’

Tulp ‘Havran’

Tulp ‘Janis Joplin’

Tulp ‘Paul Scherer’ Tulp ‘Pink Impression’
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Tulp ‘Prinses Irene’ Tulp ‘Rejoice’

Tulp ‘Salmon Impression’

Tulp ‘Spring Green’

Tulp ‘Pink Star’ Tulp ‘Popcorn’

Tulp ‘Angelique’ Tulp ‘Artist’ Tulp ‘Black Hero’

Tulp ‘Black Parrot’ Tulp ‘Copper Image’ Tulp ‘La Belle Epoque’

Tulpen - laat
Een paar tulpen beginnen echt heel laat, zo rond eind april, en sluiten daarmee de rij .

Tulp ‘Apricot Impression’

Tulp ‘Rosy Diamond’ Tulp ‘Sensual Touch’ Tulp ‘Silk Road’

Tulp ‘Silver Cloud’ Tulp ‘White Triumphator’
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5. Alliums
Alliums zij n een absolute noodzakelij kheid in tuinen wat mij  betreft. Ze vormen de burg tussen 

de voorjaarsbollen en de vaste planten in een tij d waarin alles nog een beetje op gang moet 

komen. Je kunt veel soorten bollen vrij  dicht op elkaar planten, maar met alliums (en andere gro-

tere zomerbollen zoals gladiolen en eremurus) zou ik specifi eker bekij ken waar je ze neerzet. Die 

hebben echt een hoofdrol in de tuin, dus dat komt wat nauwer dan andere bollen. Ik zet alliums 

vaak in groepen bij  elkaar, anders raken ze een beetje verdwaald in de tuin. Je wil eigenlij k juist 

dat ze de aandacht trekken, en dat gaat beter als er vij f bij  elkaar staan. Het wordt nog mooier als 

je twee of drie soorten alliums combineert, zoals Allium atropurpureum, Allium ‘Mount Everest’ 

en Allium nigrum. Zo mooi.

Net als bij  de eerder genoemde bollen moet 

je alliums ook laten afsterven zodat ze ener-

gie opdoen voor het volgende seizoen, en ze 

hebben net zo goed een laag compost nodig 

in het voorjaar of tij dens de bloei. Ingedroog-

de alliums zij n trouwens ook nog steeds mooi 

in de tuin, dus je hoeft ze niet eens af te knip-

pen (tenzij  ze erg gaan hangen). Als ze vol-

doende zon krij gen zullen ze sterk terugko-

men en heb je er jaren plezier van! Nog een 

tip: plant ze diep, anders staan ze niet stevig 

genoeg om hun lange stelen en zware bloe-

men overeind te houden. Minimaal tweemaal Allium nigrum gecombineerd met Salvia nemorosa ‘Amethyst’ (foto @farlamchandler)
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de grootte van de bol, maar driemaal kan ook. Zoals ik al eerder noemde is het blad vrij groot, 

dus zorg dat je daar de ruimte voor hebt. Het is naar mijn idee hoe dan ook beter om niet een 

speciaal deel aan te wijzen als ‘bollentuin’, tenzij je ook planten hebt die daar de bodem bedek-

ken in de periode dat er niets aan bollen bloeit. Als je een hele grote tuin hebt, en dan heb ik 

het echt over een tuin van meer dan 500 m2, kun je een voorjaarstuin maken (en dat is prachtig), 

maar als je die ruimte niet hebt is het altijd mooier om je bollen te mixen met de vaste planten. 

Allium ‘Summer Beauty’ Allium ‘Summer Drummer’

Allium aflutanense Allium atropurpureum Allium cowanii Allium ‘Miami’

Allium ‘Mount Everest’ Allium nigrum Allium ‘Purple Sensation’

Allium sphaerocephalon

Favoriete alliums
Deze soorten, van groot tot klein, zijn allemaal favoriet. Allium atropurpureum en nigrum komen 

bijna in elk ontwerp voor. Ze bloeien ergens tussen half mei en eind juli.

Allium schoenoprasum
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6. Planten van bollen
Het is lastig te zeggen hoeveel bollen je precies nodig hebt, maar je kunt er eigenlijk wel vanuit 

gaan dat je altijd meer nodig hebt dan je denkt. Je mag ze vrij dicht op elkaar planten, met een 

centimeter of 3 - 5 er tussen voor groei ruimte. Ik verspreid ze zelf altijd voor een meer natuurlijke 

look, en dan mix ik ook nog eens alle vroege en late soorten door elkaar. Je hebt er dan zeker wat 

meer van elke soort nodig, omdat je anders een iets te karig eindresultaat krijgt. Maar je kunt na-

tuurlijk ook nette rijtjes maken, of drie soorten met elkaar combineren die op hetzelfde moment 

bloeien. Ik heb wel gemerkt dat ik het in sommige gevallen mooier vindt om groepjes te maken 

van dezelfde soort. Dat doe ik sowieso met stinzen, omdat die vaak kleiner zijn en minder opval-

len als je ze allemaal per stuk verspreidt. Maar narcissen en tulpen komen soms ook sterker over 

Boven: opkomende ‘Salmon van Eijk’. Rechts: ‘Gay Tabor’.

als ze per 5 of 7 zijn aangeplant en dan 

herhalend door een border. Zo behandel 

je ze dus min of meer zoals je dat ook zou 

doen bij een vaste plant, door herhalend 

groepjes te maken.
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1 vroege tulp (begin april)

2 - 3 midden tulpen (eind april)

1 late tulp (begin mei)

Je kunt deze hoeveelheden aanhouden (het minimale aantal is in combinatie met andere 
planten, het maximale aantal is voor een m2 uitsluitend van dat soort):

 + Kleine bloembollen: 30 tot 50 per m2 (geldt vooral voor stinzen)

 + Grote bloembollen: 10 tot 20 per m2 (narcissen en tulpen)

 + Als detail tussen vaste planten, zoals Alliums en Camassia: 3- 5 per m2

Als je een volle border met tulpen wil kun je dus een grotere dichtheid aanhouden, maar als 

je vooral late soorten tussen je vaste planten wil mogen het er weer minder zij n. Het is ook een 

kwestie van uitproberen!

Als ik narcissen en tulpen in een border wil combineren, houd ik een verdeling aan die uitgaat 

van hun vroege of late bloei. 

1 vroege narcis (begin maart)

2 midden narcissen (eind maart/begin april)

1 late narcis (eind april)
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Tip! Investeer in een goede bollenpoter van 

gietij zer, zoals van Sneeboer. Als je vaak bollen 

gebruikt in de tuin wordt het karwei veel minder 

zwaar als je een bollenpoter hebt die je rechtop 

kunt gebruiken.

Ik wil er toch nog even over iets over zeggen: bio bollen. Bloem-

bollen worden fl ink bespoten om ze schimmelvrij  te houden. Het 

is dus absoluut goed om te overwegen een bio variant te kopen 

van je favoriete bollen. Hopelij k komen er steeds meer soorten 

bij ! 
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De grond in!
De bollen plant je in het najaar. Net voor de vorst is ideaal, dus ergens in oktober of begin no-

vember. Zodra de bladeren van de bomen vallen begint het kouder te worden en is het ook koud 

genoeg om je bollen in de grond te zetten. Bollen hebben een koudeperiode nodig om goed 

tot bloei te komen. 

Zet ze op een zonnige plek, alhoewel sterke tulpen ook lichte schaduw kunnen verdragen. Mij n 

ervaring is dat bollen op bij na elke plek (behalve echte schaduw) bloeien in het eerste jaar, maar 

door gebrek aan licht soms niet terugkomen in het jaar daarna. Tulpen doen het beter op klei- of 

leemgrond. Als je op zandgrond werkt kun je een handje kleimineralen in het plantgat doen, 

maar je kunt het ook eens een jaar uitproberen om te kij ken of het zonder ook werkt. That’s up 

to you.

Wanneer je je bollen wilt poten op een plek waar de bodem al is bedekt met planten is het soms 

handiger om iets langer te wachten tot de meeste vaste beplanting is uitgebloeid zodat je er 

beter bij  kunt. Bij  een bodembedekker zoals Vinca kun je prima er tussendoor steken met een 

bollenpoter, dat schaadt de plant (meestal) niet en de plant heeft dan nog een winterseizoen om 

ervan te herstellen. 

De bol moet tweemaal zo diep als ze groot is. Dat betekent bij  een bol van 5 cm een gat van 10 

cm diep. Als je dat niet doet is de bloem geneigd te gaan hangen, zeker bij  sterke wind. Zet ze 

met hun kontje naar beneden (dat ziet er zo uit als bij  een ui) en dus met het steeltje omhoog.

Geef ze elk voorjaar zodra ze beginnen te bloeien een laag organische bemeste compost (bij  

voorkeur turfvrij  zoals van Bio Kultura), dat vormt de voeding en energie voor het volgende sei-

zoen. Als je dat niet doet heb je dus dikke kans dat ze niet meer terugkomen. 43



   

 + Leg onderin de pot grind of potscherven zodat het gat niet verstopt   

  raakt. Water mag er niet in blij ven staan, dan gaan de bollen rotten.

 +  Vul de pot tot aan de rand met gewone potgrond (liefst turfvrij !).

 + Je kunt de bollen prima dicht op elkaar zetten, dat is geen enkel probleem.

 + Plant de bol tweemaal zo diep als de grootte van de bol.

 + Zet de pot op een zonnige plek.

 + Onthoud dat je de potten water moet geven als het niet regent, daar  

  in zij n ze van jou afhankelij k. Bollen zij n erg gevoelig voor uitdrogen.

 +  Na de bloei kun je ze in z’n geheel in de volle grond zetten of bewaren  

  voor het volgende seizoen.

Bollen in potten
Als je in je borders niet voldoende ruimte 

hebt, of uberhaupt geen tuin hebt, kun je 

ook heel veel bollen in potten kwij t! In het 

voorjaar gebruik je je tuin minder en heb 

je bij voorbeeld minder loopruimte nodig, 

of je gebruikt de buitentafel niet. Die kun 

je vol zetten met bloeiende potten. Ik pro-

beer op die manier ook nieuwe of duurde-

re soorten uit, want in een pot heb je maar 

tien bollen nodig. Na de bloei droog en 

bewaar ik ze om ze in het najaar weer in 

een pot te zetten, of juist in de tuin uit te 

planten. 
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Tip! Probeer eens om in lagen te werken, als een soort lasagne. Je kunt tot drie lagen bollen 

gebruiken - de vroegste gaan bovenop, de laatst bloeiende onderop. De bollen die onderop 

liggen werken gewoon hun weg er om heen, je moet er alleen voor zorgen dat de pot vrij  ruim is 

zodat ze ook daadwerkelij k de ruimte hebben om naar boven te klimmen. Je kunt bij voorbeeld 

een laag maken met (van boven naar beneden) muscari, midden narcis, late tulp. Of van iris, nar-

cis en tulp. Zo heb je een opvolgende bloei! Dit kan overigens ook in de volle grond natuurlij k.
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7. Plukken van je bloembollen
In de zomer pluk je eindeloos van eenjarigen en zelfs van je vaste planten, maar bloembollen zijn 

helaas geen ‘cut and come again’ type bloemen. Eenmaal geplukt houdt het daar ook gewoon 

bij op. Dat wil niet zeggen dat je er niet van kunt plukken! Ik doe dat alleen veel minder dan van 

mijn zomerbloemen. 

Het belangrijkste is dat je genoeg hebt. Wanneer je tien bollen plant ga je er waarschijnlijk niet 

van plukken, dus zet je tuin goed vol. Ter vergelijking: ik heb een tuin van 140 vierkante meter en 

daar staan ongeveer 180 tulpen en zo’n 150 narcissen, plus de fritillaria, alliums en overige stin-

zen. Dat is méér dan genoeg om van te plukken zonder dat je het opmerkt in de tuin. Ik heb er bij 

elkaar denk ik een keer of tien een bos van geplukt, of wat losse bloemen in vaasjes. Heel goed 

te doen dus! Daar komt bij dat ik slechts één keer naar de bloemist ben geweest om bloemen te 

kopen, en dat was in februari toen er nog niets stond te bloeien. Tel uit je winst. Als ik tien keer 

een bos bij de bloemist had gehaald was ik ook 150 euro kwijt geweest! 

Wanneer je van je bloembollen plukt moet je één ding onthouden: pluk ALTIJD boven het blad, 

tenzij je bol niet wilt bewaren. In dat laatste geval mag je de bloem met bol en al er uit trekken, 

dan hoef je later niet te zoeken waar de bollen ook alweer verstopt zaten. 

Ik gaf al eerder aan dat je lekkende narcissen even in heet water kunt dippen (de steel, niet de 

bloem, he, dat spreekt voor zich maar toch). Pluk narcissen wanneer de kop begint te buigen 

en pluk tulpen wanneer je de kleur begint te zien maar de knop nog dicht zit. Dan heb je er het 

langst plezier van, maar ik knip ze ook geregeld later en dan staan ze ook een week te shinen. 
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In voorjaarsboeketten zijn vullers van bomen en struiken ideaal. Denk aan Amelanchier (Krent), Viburnum, Jasmijn, Clematis en andere bloeiende heesters.
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8. Bollen na hun bloei
Stinzenplanten komen als het goed is 

altij d terug, dat zij n dus eigenlij k vaste 

planten, of vaste bollen. Als ze op de 

juiste plek staan, zullen ze zich gaan uit-

breiden en blij ven ze mooi bloeien in de 

jaren daarna. Narcissen doen dit over 

het algemeen ook, zolang ze dus lekker 

warm staan en niet te nat waardoor ze 

mogelij k gaan rotten. Vooral tulpen zij n 

niet altij d zo betrouwbaar in het her-

bloeien. 

Toch zij n er manieren om je bollen lan-
Pluk je bollen altijd boven het blad. Zo kan de bol via het blad energie opdoen en doorgroeien. Alleen op die manier kan de bol volgend jaar terugkomen!

ger te gebruiken dan één jaar. 

OPTIE 1: ELK JAAR OPNIEUW BEGINNEN
Veel kwekers behandelen narcissen en tulpen als eenjarig plantgoed. Dat is voor de particulier 

best wel een investering, want dat betekent dat je elk jaar opnieuw je bollen zult moeten aan-

schaffen én poten (en dat is best wel een helse klus, dus investeer in een goede ij zeren bollen-

poter als je dit van plan bent!). Het is wél de meest betrouwbare optie, want je weet zeker dat 

je in het voorjaar nieuwe bloeiende tulpen hebt, mits je ze goed hebt bewaard. Let wel op dat 

tulpenbollen na drie of vier seizoenen ‘leeg’ zij n, je kunt ze dus niet eindeloos bewaren.
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bloem volgend jaar. Knip er dus boven.

+ Zorg dat je bollen niet uitdrogen in de volle 

grond. Dat water hebben ze nodig om te wer-

ken aan hun energie opslag! 

+ Of je de bloem nu wel of niet knipt: het blad 

moeten blij ven staan tot het uitgedroogd is. 

Dat betekent dat alles leeggezogen is richting 

de bol. Op dat moment mag je alles afknippen. 

De bol laat je dus zitten in de grond.

Geef je hele tuin, dus ook alle bollen, een portie bemeste compost tijdens het begin van de bloei. Leg simpelweg een laag van een paar centimeter bovenop de grond. 

OPTIE 2: PERENNIALLIZEN
Een andere mogelij kheid is om je bollen in de grond te laten zitten en ze te ‘perennializen’. Pe-

rennial betekent vast, of herhalend bloeien. Je doet dat als volgt: 

+ Om je bollen te ‘perennializen’ is het een absolute noodzaak dat je ze voedt tij dens de bloei.

Leg tij dens de bloei een dikke laag organische bemeste compost op de grond rondom je bollen. 

+ Laat ze na de bloei goed verdorren en knip het blad niet af. Als je de bloemen niet plukt voor 

binnen, is het beter om narcissen wel af te knippen omdat ze anders zaad gaan vormen. Die 

energie kunnen ze beter in de bol stoppen. Tulpen doen dit nauwelij ks overigens.

+ Als je de bloemen wél wilt knippen voor in een vaas, moet je altij d boven de laatste bladeren 

knippen, of beter nog: al het blad aan de bol laten zitten. Dat blad is wat ze nodig hebben om via 

zonlicht energie op te slaan in de bol voor het volgende seizoen. Geen blad aan de bol? Geen 
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OPTIE 3: OPGRAVEN EN DROGEN
Je laatste mogelij kheid is het opgraven van je bollen en ze in de zomer laten drogen om ze ver-

volgens in de herfst weer uit te planten. Dat kost je meer moeite, maar geeft je wel de zekerheid 

dat ze weer gaan bloeien in het jaar daarna. Toch geldt hiervoor ook: ze zullen het steeds minder 

gaan doen. Voor deze methode volg je alle stappen uit optie 2, maar in plaats van ze alleen af te 

knippen en in de grond te laten zitten, graaf je ze op. 

De bollen zullen er uitzien als vieze uien. Om ze te bewaren moet je ze pellen. De buitenste lagen 

zij n vochtig en donker van kleur. Als je die weghaalt kom je een nieuwe schone laag tegen. Deze 

heb je nodig om de bol goed te bewaren, want die laag beschermt de bol tegen uitdroging of 

beschadiging. Als je nog kleine ‘bij bollen’ tegenkomt kun je die weggooien, daar komen geen 

bloemen uit. Als je je bol pelt en alleen maar kleine bollen tegenkomt zul je ‘m helaas moeten 

weggooien, dan is de bol niet genoeg gegroeid en waren de bodem of de weeromstandighe-

den niet gunstig genoeg.

Als het pellen niet heel soepeltjes gaat kun je de bollen ook eerst een paar dagen te drogen 

leggen in een open krat of iets dergelij ks. Daarna zal het velletje er makkelij ker af gaan.

De beste manier om ze schimmelvrij  te bewaren is door ze in een netje te doen (bij  sommige 

leveranciers worden ze daarin geleverd, die kun je dus bewaren) of in een panty. Die hang je 

vervolgens op in de schuur. Gepeld en al ontwikkelt de tulpenbol gewoon door! De warmte 

zal er voor zorgen dat de nieuwe bloem binnenin de bol verder groeit. In de grond is het in de 

zomer vaak te koud waardoor dat niet altij d lukt, ondanks dat het boven de grond heet kan zij n.

In de herfst kun je ze dan weer uitplanten zoals je dat bij  nieuwe bollen ook doet!  

50



Ik kan me voorstellen dat je denkt: is dit het allemaal waard? Ik kan je portemonnee en 
je energielevel niet beoordelen, maar ik kan je wel vertellen hoe ontzettend blij je er van 

zult worden.  Het is echt, echt, echt de beste start van het jaar.

51



  

Tulp ‘Apricot Beauty’



  

Bestellen
Klaar om je bollen in huis te halen? Dit is een lijstje met adressen waar je ze kunt vinden, 

maar een simpele Google search met een specifieke naam van een bol levert je ook 

goede resultaten op. 

Fluwel (fluwel.nl)

Peter Nyssen (peternyssen.com)

De Warande (sterkebollen.nl, ook bio bollen)

JUB Holland (via tuincentra of bijvoorbeeld tuinadvies.nl)

Natural Bulbs (naturalbulbs.nl, alleen bio bollen)

FAM Flower Farm (famflowerfarm.nl)

Bloombol (bloombol.nl)

De beste tijd om te bestellen is in september, maar als je populaire soorten nodig hebt 

is eerder nog beter - de meeste winkels beginnen nu zelfs al in april en mei met de 

voorverkoop. Je krijgt ze dan pas in oktober opgestuurd maar je kunt ook aangeven dat 

je ze later wilt. 
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Bonus
Voor wie het nog ingewikkeld vindt om zelf een beplantingsplan te maken voor een 

voorjaarstuin heb ik vier combinaties gemaakt met alle soorten stinzen en bollen. Zo kun je 

een kijkje nemen in de keuken welke soorten vaak voorkomen in de plannen die ik maak en 

hoe dat er bij elkaar uit ziet. Ze staan op volgorde van bloeien gerangschikt. Overigens is 

het niet zo dat ik zou aanraden om ál deze bollen en stinzen in één border te zetten, tenzij je 

een border hebt van 20 meter lang. Ik verdeel ongeveer zoveel soorten over zowel de voor- 

als achtertuin, dat is gewoon prima mogelijk!

Het helpt ook om voor jezelf zo’n overzicht te maken van alle bollen in je tuin. Het is een 

soort moodboard waardoor je de kleuren en vormen goed kunt beoordelen. 



  



  

PASTEL + PURPLE

Camassia l. ‘Sacajawea’

Anemone nemorosa Crocus c. ‘Blue Pearl’

Fritillaria meleagris

Galanthus nivalis

Muscari ‘Pink Sunrise’

Puschkinia scilloides 
libanotica ‘Alba’

Narcis ‘Thalia’

Narcis ‘Calgary’

Narcis ‘Katie Heath’Narcis ‘Tangerine Beauty’ Narcis ‘Gay Tabor’

Tulp ‘Apricot Beauty’ Tulp ‘Exotic Emperor’

Tulp ‘Absalon’ Tulp ‘Charming Beauty’

Tulp ‘Palmyra’ Tulp ‘La Belle Epoque’ Tulp ‘Black Hero’ Allium atropurpureum Allium nigrum

Lichte kleuren in de winter en het vroege voorjaar, met steeds meer donkerpaarse accenten richting het einde van de lente. 

Heel mooi om te combineren met Geranium ‘Lilac Ice’ en Salvia nemorosa ‘Amethyst’.
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KLEURRIJK
Je merkt vast al wel dat mijn favorieten vooral in de pastelgroep vallen, maar in deze combinatie heb ik wat fellere kleuren toegevoegd. Naar 

wens kun je nog meer oranje, rood of geel toevoegen in de tulpen, maar goed, die vind ik nu eenmaal niet zo mooi. Mooi om te combineren 

met vaste planten zoals Aquilegia vulgaris en Geum in verschillende kleuren.   

Anemone n. ‘Robinsoniana’

Camassia cusickii

Crocus vernus 
‘King of the Striped’

Fritillaria elwesii

Fritillaria meleagris Fritillaria pallidiflora

Hyacinthoides hispanica

Muscari latifolium

Saxifraga granulata ‘Plena’

Galanthus nivalis Narcis ‘Rip van Winkle’Narcis ‘February Gold’

Narcis ‘Barret Browning’ Narcis ‘Collin’s Joy’

Narcis ‘Blushing Lady’ Tulp ‘Apricot Pride’Tulp ‘Blue Parrot’ Tulp ‘Prinses Irene’

Tulp ‘Paul Scherer’Tulp ‘Pink Star’Tulp ‘Foxy Foxtrot’

Allium cowaniiAllium ‘Mount Everest’ Allium ‘Purple Sensation’
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WIT MET EEN HINT VAN GEEL EN ROZE
In mijn voortuin had ik afgelopen jaar een witte lente, en dat beviel me best goed! Toch mocht er her en der nog wat kleur bij naast wit, dus 

dat doe ik nu in de vorm van zachtroze. Dit is oprecht een heel mooi kleurenschema om te proberen in een aparte border. Ook heel mooi 

samen met Anthriscus sylvestris (Fluitekruid) en Digitalis purpurea ‘Sutton’s Apricot’. Kijk er nu alweer naar uit.

Camassia leichtlinii

Anemone nemorosa Crocus c. ‘Cream Beauty’

Fritillaria m. ‘Alba’

Galanthus nivalis Muscari ‘Album’

Ornithogalum ponticum 
‘Sochi’

Puschkinia scilloides 
libanotica ‘Alba’

Narcis ‘Thalia’Narcis ‘Elka’ Narcis ‘Calgary’ Narcis ‘Golden Echo’

Tulp ‘Purissima’ Tulp ‘Exotic Emperor’ Tulp ‘Rejoice’ Tulp ‘La Belle Epoque’

Allium cowaniiAllium ‘Mount Everest’

Allium nigrum

Tulp ‘Spring Green’
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KLASSIEK
Als je niet zo houdt van alle dubbele tulpen en dubbele narcissen en het liever gewoon simpel en klassiek houdt is dit een mooie combinatie 

voor je. Met vooral enkele bloemen in rustige kleuren met her en der een steviger accent. Mooi met een paar soorten van Aquilegia vulgaris 

zoals ‘White Barlow’ maar ook met vroegbloeiende Anemone hybrida ‘Dreaming Swan’ en Geranium phaeum ‘Alba’. 

Galanthus nivalis Muscari ‘Valerie Finnis’Scilla miczenkoanaAnemone nemorosa Crocus c. ‘Cream Beauty’

Narcis ‘Mary Poppins’ Narcis ‘Minnow’

Narcis ‘Cragford’

Narcis ‘Hawera’

Narcis ‘Pheasant’s Eye’

Tulp ‘Francoise’ Tulp ‘Salmon van Eijk’

Tulp ‘Light and Dreamy’Tulp ‘Paul Scherer’ Tulp ‘Rejoice’

Camassia leichtliniiCamassia cusickii Allium aflutanenseAllium ‘Mount Everest’
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