Marieke: “Ik vind potscherven handiger
dan hydrokorrels. Als je na de bloei de kluit
uit de pot haalt, blijven de scherven erin
vastzitten en je kunt ze er dan gemakkelijk
uit wippen.”
Ze vult de potten met verse, biologische
potgrond en verdeelt de bollen over de
aarde. Bollen in een pot kunnen vrij dicht
op elkaar worden geplant maar ze mogen
elkaar niet raken. “Vervolgens dek ik ze
af met een laag potgrond ter dikte van de
bol. Ik vul de pot niet helemaal met aarde,
anders stroomt de potgrond eruit bij het
gieten. Daarna geef ik nog één of twee keer
water. Vervolgens zet ik de potten onder
een afdakje. Dan krijgen ze geen regen over
zich heen en voorkom je dat de bollen in
de winter wegrotten. Ook dek ik ze af met
gaas, zodat de muizen er niet bij kunnen.”

Mest

Omdat verse potgrond voldoende
voedingsstoffen bevat is mest geven
niet nodig. Marieke: “In de tuin doe ik
dat wel, daar geef ik kort voor de bloei
wat vinassekali, dat is een organische
kalimeststof die belangrijk is voor de
vorming van de bol. Je hoort ook wel dat er
na de bloei van de bollen nog mest wordt
gegeven maar dat doe ik niet, dat wordt
me te kostbaar en het gaat goed zo.”
Als in het voorjaar de neuzen van de

Zorg dat er genoeg ruimte overblijft om
water te geven.

In potten plant Marieke bollen van één soort.
bollen boven de grond piepen volgt het
leukste onderdeel van het karwei: het
groeperen van de potten en genieten van
het resultaat.
Zodra de bollen zijn uitgebloeid, knipt
Marieke de bloemen af. “Dan hoeft de bol
geen energie te steken in de vorming van

zaad. En ik plant ze meteen op allerlei
plekken waarvan ik denk: daar kan nog
wel wat staan. Bijvoorbeeld langs de haag
of bij de sloot. De bollen hebben dan nog
ruimschoots de gelegenheid om wortels te
vormen en als ze goed aanslaan, geniet je
er het volgende voorjaar opnieuw van.” ⊲

Je kunt er ook nog wat vergeet-mij-nietjes
bij doen.

LEZING
Zaterdag 29 oktober geeft Marieke een
lezing over haar bollentuin op de open dag
van Natural Bulbs, Hillegom. Zie voor het
hele programma www.naturalbulbs.nl.
Eind april is Marieke’s tuin (samen met drie
andere bollentuinen) open voor bezoekers:
Treekerweg 11, 3832 RS Leusden.
Meer info: www.mariekenolsen.nl/
tuinopenstelling en @mariekenolsen
op Instagram.
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