B llen bestellen!
Marieke Nolsen deelt haar enthousiasme voor
bloembollen. ‘Geen ander soort plant biedt in
het voorjaar zoveel kleur.’ In aflevering 2 van deze
reeks legt ze uit hoe ze bloembollen gebruikt in
haar tuin. ‘Pas als ik zie dat alles met elkaar in
evenwicht is, ben ik tevreden.’

Botanische tulpjes

het planten van de bollen wat vergeet-mijnietjes doorheen. Dit tweejarige plantje
bloeit vroeg in het voorjaar en maakt het
geheel nog spontaner en kleuriger.
De dahlia’s en eenjarigen, die later in
het seizoen het stokje overnemen, zitten
de bollen niet in de weg. “Het sluit juist
prachtig aan, want de eenjarigen zaai ik in
maart binnen, dan verspeen en verplant
ik ze nog een keer en na de ijsheiligen, als
ook de tulpen zijn uitgebloeid, zet ik ze in
de vollegrond.”

Het afgelopen jaar bloeide in Mariekes
pluktuin een mengsel van onder andere
botanische tulpjes, vossendruif (Fritillaria
uva-vulpis) en dwergnarcisjes. Allemaal
biologisch. Een bewuste keus, want
daarmee maak je echt verschil, zegt
Marieke. “Een van de dingen die ik heb
geleerd sinds ik met bloembollen tuinier,
is dat je in het voorjaar veel meer insecten
krijgt als je botanische tulpjes plant. En als
die tulpjes biologisch zijn gekweekt, weet
je zeker dat er in het stuifmeel geen restjes
gif zitten, want dat is natuurlijk het laatste
wat je wilt.”
Daar komt bij dat ook de bollen zélf
helemaal schoon zijn. “Zo schoon dat
je ze desgewenst zou kunnen eten. Er
bestaat zelfs een boek met (biologische)
bollenrecepten! En dan nog iets,
biologische bollentelers steken hun nek uit
om het anders te doen, om te telen op een
verantwoorde, duurzame manier. Alleen al
daarom verdienen ze onze steun.”
Of biologische bollen ook sterker zijn?
“Dat weet ik niet, maar ik merk het wel
bij de tulpen. Volgens mij komt dat omdat
biologische tulpen vaak verwant zijn aan
beproefde, oude variëteiten. En het heeft er
misschien ook mee te maken dat vooral de

De tulpjes, dwergnarcissen en Fritillaria uvavulpis worden kriskras door elkaar geplant.

Marieke combineert de voorjaarsbollen met
vergeet-mij-nietjes.

tekst FRANSJE VAN DORP | beeld SANDRA VERKIC

Bollen planten met Marieke
In het voorjaar vormen de vele bollen in
Mariekes tuin één kleurige bloemenzee.
Wie er argeloos naar kijkt, zou kunnen
denken dat die min of meer spontaan is
ontstaan, maar niets is minder waar. Om
het beeld te benaderen dat Marieke bij het
componeren van haar voorjaarsborders in
het hoofd heeft, gaat ze heel systematisch te
werk. “Ik heb een plattegrond van de tuin
waarop ik cirkeltjes teken met narcissen,
tulpen, enzovoort. Zo weet ik precies waar
alles staat. Als ik dan in het voorjaar, als
alles bloeit, denk: daar zou nog een tikkeltje
geel of wit bij moeten, of daar staan te veel
grootbloemige narcissen, of daar wil ik de
tulpen wat meer benadrukken, dan teken ik
er een cirkeltje bij. Zo krijg ik ook al vroeg
zicht op de hoeveelheid bollen die ik in het
najaar nodig heb. Bij het kiezen van nieuwe
bollen borduur ik dus steeds voort op het
beeld van het voorafgaande voorjaar.”

Boeket in de tuin

Een deel van Mariekes grote tuin is een
pluktuin, waar de kleuren van eenjarigen
en dahlia’s je in de zomer tegemoet
spatten. “Omdat er in de pluktuin geen
vaste planten groeien, kan ik daar in het
najaar lege vakken vullen met alleen maar
voorjaarsbollen. Daarvoor kies ik dan een
combinatie van verschillende vormen die
ik kriskras door elkaar heen plant. Zo krijg
je als het ware een boeket.” Om dat effect
nog te versterken weeft ze er tegelijk met

Eerst gaan alle bollen in de tubtrug.

Om het beeld te benaderen dat Marieke in haar hoofd heeft, gaat ze systematisch te werk.
sterke soorten biologisch worden geteeld.”
Marieke tuiniert nu zo’n acht jaar met
bloembollen en is nog altijd niet uitgeleerd.
“Zo plant ik ook wel eens bollen in een pol
van een vaste plant. Daar gebruik ik een
speciaal schepje voor van De Wit. Dat is

heel scherp, ik wrik het heen en weer en
daar gaat dan die bol in. Bij Epimedium
gaat dat heel goed, maar Rudbeckia fulgida
bijvoorbeeld, kan er slecht tegen als die
wordt bedekt door het loof van de bol. Zo
blijf ik experimenteren en uitproberen.” ⊲

Met botanische tulpjes lok je veel insecten.

MARIEKE NOLSEN
Treekerweg 11, 3832 RS Leusden.
www.mariekenolsen.nl
In het voorjaar houdt Marieke
open tuin/bollendagen.
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BOLLEN BESTELLEN!

Marieke selecteerde zes soorten biologische
bollen die je nu bij ons kunt bestellen.

1

Tulipa clusiana ‘Tinka’

Dit kleine, botanische tulpje bloeit
rozerood met een citroengeel randje.
Marieke: ‘Ik zet ze vaak in een groepje
neer, waardoor het wat voller oogt.’
Op de juiste plek kan dit tulpje
verwilderen. Voeg op zandgrond eventueel
wat bentoniet toe.
Hoogte: circa 30 cm; bloei: late voorjaar.

2

Tulipa ‘Orange Cassini’

De bloemen van deze sterke tuintulp
zijn koperachtig oranje en hebben
een kersenrode blos. Marieke: ‘Een van de
sterkere tulpen, die gemakkelijk nog een
keer terugkomt.’
Hoogte: 30-40 cm; bloei: vroege voorjaar.

3

Tulipa clusiana var.
chrysantha

Marieke: ‘Een enorme bijentrekker.
Op een zonnige, enigszins droge en
voedzame plek kan dit tulpje verwilderen.’
Voeg op zandgrond eventueel wat
bentoniet toe.
Hoogte: 25 cm; bloei: april.

4

Narcissus poeticus var.
recurvus

Bloeit als een van de laatste
narcissen en geurt heerlijk. Staat graag in
humusrijke, vochthoudende - maar wel
goed afwaterende - grond, in de zon of
halfschaduw.
Hoogte: 40 cm; bloei: eind april/mei.

5

Narcissus ‘Minnow’

‘Minnow’ vormt meerdere bloemen
aan één stengel. Dit dwergnarcisje
geurt heerlijk, bloeit uitbundig en is
geschikt voor verwildering.
Hoogte: 20 cm; bloei: maart-april.

6

Fritillaria uva-vulpis

Auberginekleurige bloempjes met
geel randje. Marieke: ‘Ik plant ze
in groepjes, met zo’n tien bij elkaar.’ Voor
vochthoudende grond. Zon of halfschaduw.
Hoogte: 30 cm; bloei: april-mei. ♦

Bestel nu
Deze zes biologisch gekweekte
soorten kun je nu bestellen:

1

4

2

5
3

1. Tulipa clusiana ‘Tinka’
(12x) € 7,50
2. Tulipa ‘Orange Cassini’
(12x) € 7,50
3. Tulipa clusiana
var. chrysantha
(12x) € 7,50
4. Narcissus poeticus
var. recurvus
(10x) € 7,50
5. Narcissus ‘Minnow’
(12x) € 7,50
6. Fritillaria uva-vulpis
(12x) € 7,50

6

Verzendkosten € 7,50, levering
vanaf half oktober. Kijk op
www.groei.nl/bollen-bestellen.
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