B llen bestellen!
Marieke Nolsen deelt haar enthousiasme voor
bloembollen. ‘Geen ander soort plant biedt in
het voorjaar zoveel kleur.’ In de laatste aflevering
van deze reeks vertelt ze over bollen in potten.
‘Daar kun je zoveel mee doen, zeker als ze
biologisch zijn. Maak bijvoorbeeld een bijentafel.’
tekst FRANSJE VAN DORP | beeld SANDRA VERKIC

Bollen planten met Marieke
Stel je hebt een grote tuin, waar plek is
voor duizenden bollen. Waarom zou je dan
ook nog bollen in potten willen planten?
Toch doet Marieke Nolsen het ieder jaar. In
november-december vult ze tientallen potten
met tulpen, narcissen, blauwe druifjes,
krokussen …
“Planten in pot - en zeker bollen in pot geven de tuin een extra dimensie”, zegt
ze. “Het effect van bollen in potten is heel
anders dan in de vollegrond. Je kunt ze
bijvoorbeeld op een tafel zetten, daarmee
geef je de bollen als het ware een podium.”
Marieke gebruikt uitsluitend potten van
terracotta of zink. “Op de tafels zet ik alleen
terracotta potten, in verschillende maten. In
totaal heb ik er zo’n 150 en dat zijn allemaal
gewone, goedkope potten. Ik heb er maar
een paar die vorstbestendig en dus veel
duurder zijn, ik kocht ze bij Wichford Pottery
in Engeland. Van mijn goedkope potten
vriezen er elk jaar zo’n drie kapot. Dat neem
ik dan voor lief.”
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Marieke vult de potten met bollen van één
soort. “En ik voeg ook wat viooltjes toe, op
die manier krijg je een soort van boeket. Dat
ziet er heel leuk uit. Op de tafels zet ik er
vaak ook nog Heuchera en Ilex-bolletjes bij.”
Je kunt de potten ook vullen met een mix
van soorten, of ze beplanten volgens de
‘lasagne-methode’. Dan plant je de bollen op
verschillende dieptes, afhankelijk van hun
bloeitijd. De later bloeiende tulpen komen
onderin, daarop komt een laagje aarde en
vervolgens bijvoorbeeld krokusbolletjes.
“Maar zelf vind ik zoiets geschikter voor een

In de bodem van een pot of container
moeten altijd gaten zitten.

balkon. Die opeenvolging in bloei heb ik
ook al in de tuin. Bovendien wil dit in een
pot nogal eens mis lukken. En als die pot
aan de kleine kant is, vind ik het geheel al
snel minder mooi, maar dat is persoonlijk
natuurlijk. Zeker in een grote tuin brengt
een forse pot met één en dezelfde soort
meer rust.”

Afdakje

Alle potten, ook die van zink, zijn voorzien
van gaten. Daar komt dan eerst een mooie,
dikke laag scherven in voor de drainage.

Onderin komt een flinke laag potscherven.

