
Bedankt voor het aanschaffen van jouw favoriete Bloombol zomerpakket!

Voor het beste bloeiresultaat verzamelden wij voor jou een aantal verzorgingstips. 

1. voor de bloei

Planttijd

De beste tijd om jouw Bloombol zomermengsel te planten is in mei, na IJsheiligen. Eerder mag ook, als je maar zeker weet 

dat het niet meer gaat vriezen. Zomerbollen kunnen namelijk niet tegen vrieskou. 

Soort grond 

Zorg altijd voor een goede vocht doorlatende grond. Als de bollen continue in een te natte grond zitten kunnen er schimmels 

of rot ontstaan. Heb je een tuin met bijna alleen maar vochtige grond? Maak dan een gat waar je de bloembollen in wilt 

planten en strooi hier eerst wat schelpen in. Doe er een laagje grond overheen en plant dan je bloembollen. 

Bemesting

Als je de eerste groene puntjes boven ziet komen mag je wat mest bij de bloemen gooien. 

2 tijdens de bloei

Water geven

Zorg ervoor, dat wanneer de bloemen opkomen, je de border voldoende water geeft. Vaak regent het genoeg, maar mocht 

het een droog voorjaar zijn, zet dan af een toe de tuinsproeier aan. 

Dahlia’s Toppen

Wanneer de eerste bloemknoppen bij de dahliaplant verschijnen, is het tijd om de dahlia te toppen. Wat is toppen? De 

middelste lange steel binnenin de dahliaplant is de ‘top’. Als je deze wegknipt en drie bladparen hieronder laat staan, zal de 

dahliaplant breder uitgroeien. Dit is voordelig want dahlia’s kunnen nogal hoog worden en dus omvallen. Ook zal de plant 

meerdere zijtakken aanmaken wat betekent: meer bloemen!

Onkruid wieden

Het spreekt eigenlijk voor zich: Om jouw Bloombol mengsel zo mooi mogelijk te laten zijn is het belangrijk dat je het onkruid 

tussen de bloemen weghaalt.

Dahlia’s plukken!

Pluk mooie bloemen uit je eigen tuin! Knip de dahlia bloemen af (zorg wel dat de bloemknop al een beetje open is anders 

komen ze niet uit) en zet ze in een vaasje! Laat altijd 3 bladparen staan wanneer je een steel knipt. De dahlia zal hierdoor 
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alleen maar meer nieuwe stelen aanmaken, waardoor jij nog langer kan genieten van mooie bloemen in de tuin. 

* Let op, dit geldt alleen voor dahlia’s. Andere zomerbloemen maken niet meer bloemen aan nadat ze zijn afgeknipt. 

Uitgebloeide dahliabloemen wegknippen

Zie je bloemen die al uitgebloeid zijn? Knip ze dan af, net voor de eerst volgende bladoksel. Hierdoor kan de plant geen 

energie meer naar deze bloem sturen om vervolgens zaad aan te maken. Maar gaat de energie naar het ontwikkelen van 

nieuwe bloemen. 

3 na de bloei

Verzorging niet-winterharde zomerbollen
De meeste zomerbollen zijn niet winterhard. Deze moeten na het bloeien uit de grond worden gehaald. Dit zijn de:

• Dahlia

• Gladiool

• Calla

• Canna

• Anemonen

• Ranonkels 
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Knip na de bloei de bloemen af. Zo steekt de bloembol geen energie 

meer in het vormen van zaaddozen en des te meer in het versterken van 

de bloembol. Als het blad en de steel volledig zijn afgestorven (bruin 

geworden), haal je de bloembol/knol uit de grond. Gebruik voor knollen 

een mestvork. Zet hem in de grond naast de knollen en ‘wip’ de knollen 

omhoog. Verwijder de grond voorzichtig en leg de bollen/knollen in een 

kistje op een laagje krantenpapier. Zet op een droge, koele en vorstvrije 

plek ver weg van waar muizen bij kunnen. 

Verzorging winterharde zomerbollen
Deze zomerbollen zijn wél winterhard:

• Crocosmia/monbretia

• Lelie

• Iris

• Liatris 

 



Wat moet je doen als de crocosmia is uitgebloeid?

Knip uitgebloeide bloemen met de steel weg om de bloemproductie te stimuleren. Zodra de bloemen zijn uitgebloeid eind 

september, deze wegknippen. Het verdorde loof knip je pas in maart weg zodat het in de winter bescherming geeft aan de 

kroon van de plant. Geef regelmatig water, want de grond rond de knolletjes mag niet uitdrogen. Dek bij strenge vorst de 

plant af met een flinke laag bladeren of mulch (versnipperd tuinafval).

Wat moet je doen als de lelies zijn uitgebloeid?

Snij uitgebloeide bloemen af, zodat alle energie naar de bol kan, maar laat 2/3 van de stengel staan. Laat de bladeren rustig 

vergelen en afsterven. Verwijder de steel en het blad pas als deze bruin zijn. 

Verplant de lelies na 4-5 jaar. Graaf de bollen op als de stengels zijn afgestorven (september-oktober), deel ze en plaats ze 

direct terug. De wortels sterven niet af dus let erop dat er zoveel mogelijk wortels aan de bol blijven zitten.

Wat moet je doen als de irissen zijn uitgebloeid?

Verwijder verwelkte bloemen en na de bloei de stengels, maar laat de bladeren staan.

Wat moet je doen als de liatrissen zijn uitgebloeid?

Als liatrissen zijn uitgebloeid snijd je de uitgebloeide bloemen af. Verder heeft de liatris weinig verzorging nodig. 


