Uitbundig bloeiende bostulpen (Foto: Ruurd van Donkelaar)

Verwilderingsbollen in de tuin
Een tuin zonder verwilderingsbollen is voor mij als
een appeltaart zonder slagroom. Het kan natuurlijk wel, maar je mist dan toch net iets. Het is leuk
om te zien dat deze bolgewasjes zich in je tuin
steeds meer uitbreiden en ieder jaar het voorjaar al
vroeg aankondigen. Eenmaal geplant hoef je daar
vaak weinig tot niets aan te doen als je de goede
soorten kiest voor de standplaats die je voor ogen
hebt.

Verschillende bol- en knolgewassen die kunnen verwilderen in de
tuin horen tot de stinzenplanten.
Deze plantengroep, bekend van
buitenplaatsen en landgoederen, is
ook prima toepasbaar in kleinere
tuinen. Je hebt dan niet het effect
van de grote tapijten die deze vaak
kleine bol- en knolgewasjes vormen,
maar ze zijn natuurlijk wel prachtig
in detail te bekijken zo dichtbij huis.
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vroeg mogelijk, liefst al in september, moet planten. Dan zijn ze bij de
kwekers nog maar net beschikbaar.
Winterakonieten zien eruit als kleine harde korreltjes aarde. Eventueel
leg je die voor het planten eerst een
paar uur in het water.

Sneeuwklokjes
In geen enkele tuin mogen sneeuwklokjes (Galanthus nivalis) ontbreken. In mijn eigen tuin vliegen er
al heel vroeg honingbijen op, net
als op de boerenkrokussen (Crocus
tommasinianus). Hommels zijn gek
op de krokussen, maar zeker ook
op holwortel (Corydalis cava) en
vingerhelmbloem (Corydalis solida). Ze groeien en vermeerderen
zich onder de heesters en tussen
vaste planten. De sneeuwklokjes
help ik wel eens door ze na de bloei
uit de grond te halen, de dichte
kluiten uit elkaar te trekken tot
enkele bolletjes en ze dan weer uit
te planten. Dat noem je ‘verplanten in het groen’. De krokussen,
holwortel en vingerhelmbloem
zaaien zichzelf uit. Daar hoef ik
bij mij op de kleigrond heel weinig
voor te doen. Het is niet erg om
eens in de grond te rommelen. Daar
zijn de bolletjes voor gemaakt, zo
kunnen ze zich verspreiden! In de
zomer zijn ze helemaal in rust en
komen weleens op een andere plek
in de tuin terecht met grond en
verplant materiaal.

Zandgrond
Op arme zandgrond moet je wat
meer doen om bollen te laten
verwilderen. Veel soorten groeien
van nature op grond die kleimineralen of leem en voldoende humus
bevat. Op arme zandgrond kun je
organische stof zoals compost of
bladaarde en kleimineralen in de
vorm van bentoniet toevoegen. In
het najaar kun je wat vinassekali en
kalk strooien. In die periode zijn
de bolletjes al volop ondergronds
bezig met het vormen van wortels.
Zo maken ze zich voor de winter
al klaar voor het komende voorjaar. Ze zitten dan al verankerd met
hun wortels in de grond en nemen
voedingsstoffen op, klaar om vroeg
in het voorjaar uit de grond te
komen.
Ik vind het altijd bijzonder dat,
als je een bolletje in het najaar per
ongeluk uit de grond haalt, ze er
dan echt niet uitzien zoals je ze in
de winkel droog in het zakje ziet
liggen. Dat is ook de reden dat je
veel bollen, zeker de vroegbloeiende soorten (krokus, sneeuwklokjes,
sneeuwroem en winterakoniet) zo

Zich uitzaaiende krokussen

Verwilderingsbollen zorgen voor een vroeg voorjaarsaspect (Foto: Margo van Beem)

Bollen in de winter
Bollen moet je, tot je ze gaat planten, droog, koel en donker bewaren. Als er vocht bij komt gaan ze
bovengronds vaak schimmelen. Het
beste kun je ze gelijk planten nadat
je ze gekocht of gekregen hebt. Vorst
deert de vroegbloeiende bollen
niet. Ze komen boven de grond en
bij vriezend weer in late winter en
vroeg voorjaar stoppen ze gewoon
even met groeien en gaan weer door
als het boven nul is. Zomerklokje
(Leucojum aestivum), dat prachtig
op een vochtige plek bij de vijver
kan groeien, komt al in oktober met
het blad boven de grond. De bloemen zijn er pas in april.

(Foto: Machteld Klees)

Bollen en blad
Je moet er bij vroegbloeiende bolgewassen rekening mee houden dat ze
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Winterakoniet, boerenkrokus en sneeuwklokjes (Foto: Ruurd van Donkelaar)

niet net tussen vaste planten staan
die al flink blad maken in het vroege voorjaar. Daar kun je juist ook
heel leuk mee spelen. Tussen vaste
planten die pas laat blad vormen,
zoals Rodgersia, Brunnera en Hosta
kun je goed bollen laten verwil-

Bollen en vaste planten gaan goed samen
(Foto: Margo van Beem)

deren. Sneeuwroem (Chionodoxa
luciliae, C. forbesii en C. sardensis),
oosterse sterhyacint (Scilla sibirica),
winterakoniet (Eranthis hyemale)
en bosanemonen (Anemone nemorosa) zijn geschikte soorten. Bijkomend voordeel is dat het afstervende bollenblad mooi onder het
blad van de vaste planten
verdwijnt.
Dat afsterven van
bollenblad is in
een tuin wel een
issue. Blad van
bijvoorbeeld
sneeuwklokjes, knikkende vogelmelk
(Onithogalum
nutans) en
narcissen dat
afsterft is geen
mooi gezicht, maar
wel belangrijk voor
de bolvorming, zaadvorming en de bloei in het volgende
jaar. Gedeeltelijk moet je dat voor
lief nemen, het hoort erbij. Meestal

valt het gelukkig wel mee, omdat
veel bollen groeien onder bomen en
heesters die pas na de bloei van de
bollen in blad komen.
Van het blad van knollen, zoals
van de Italiaanse aronskelk (Arum
italicum) en het varkensbrood
(Cyclamen hederifolium) kun je
juist gebruik maken. Ze groeien bij
mij in de tuin goed onder de paardenkastanje en zorgen voor een
mooi winterbeeld. De bloei van de
aronskelk valt gelijk met die van de
daslook in mei. Varkensbrood bloeit
vanaf augustus tot in november.
Daslook (Allium ursinum) kan in
sommige tuinen echt gaan woekeren en reageert op armere gronden
sterk op stikstof uit de lucht en kan
dan andere verwilderingsbollen
wegdrukken. Mijn ervaring is dat
daslook, varkensbrood en Italiaanse
aronskelk wel prima samengaan.
Bollen in het gras
Als je bollen in het gras wil hebben,
is het accepteren van afstervend
blad na de bloei wel belangrijk. In
een strak gazon lukt het eigenlijk
niet om bollen te laten verwilderen. Je mag pas gaan maaien als het
loof is afgestorven, dat is pas rond
eind mei. In een bloemenweitje zijn
verwilderingsbollen wel goed toe
te passen, daar maai je meestal pas
vanaf half juni. Dan is het bollenblad al verdwenen tussen de andere
planten zonder het opviel.
Margo van Beem (Vis à Vis Ontwerpers) is ontwerper en aangesloten bij
Wilde Weelde.
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