
Kleurrijk de 
zomer in met 
Crocosmia
Het is nog even wachten op de dahlia’s, maar 
Crocosmia zorgt al eerder voor feestelijke 
zomerkleuren. Marieke Nolsen vertelt waarom  
deze bloem een aanwinst is voor de pluktuin.
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Hier zie je de Crocosmia’s bij 
de bruine Lathyrus-boogjes. In 

de zomer zijn deze boogjes 
volgroeid met  rode 

pronkerwten. Op de voorgrond 
de uitgebloeide papaverdozen.
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ONDER: De rode 
Crocosmia kleurt 
mooi bij de bruine 
tinten van de 
natuurlijke 
constructies.

LINKS: De lang-
werpige vormen van 
de Crocosmia 
combineren prachtig 
bij de ronde vormen 
van de dahlia’s.

Onze op Engeland geïnspireerde pluktuin 
staat vol met natuurlijke constructies, 
gemaakt van hout en takken die alle 

dahlia’s en eenjarige planten ondersteunen. Zij 
kleuren prachtig bij alle rode, oranje, zalm
kleurige en gele tinten die de hoofdkleuren zijn 
van deze heerlijke tuin. Eind april en begin mei 
plant ik alle dahliaknollen en vul ik de zaaibed
den met de mooiste eenjarigen. De volle bloei 
begint echter pas begin juli op gang te komen.

Dat is dan ook de reden dat ik erg blij ben 
met mijn mooie rode Crocosmia ‘Lucifer’. Deze 
Crocosmia, of Montbretia zoals hij vroeger 
heette, bloeit al eerder, namelijk eind juni. Het 
is de eerste echte eyecatcher in onze pluktuin. 
Het blad is ongeveer een meter lang en de bloe
men torenen hier als prachtige staartjes boven 
uit. Ik heb ze regelmatig over de tuin verdeeld, 
waardoor het rood overal terugkomt en het 
mooie is dat ze werkelijk prachtig kleuren bij 
alle bruine constructies. Het is eind juni gewoon 
een geweldig plaatje.

Door zijn langwerpige bloem combineert hij 
in een boeket erg mooi bij de ronde vormen van 
de dahlia’s. Maar ook in de tuin zorgt de Cro
cosmia met zijn vorm voor een mooi beeld. De 
afwisseling van ronde en langwerpige vormen is 
belangrijk in je boeket, maar ook in je tuin.

De Crocosmia, die oorspronkelijk afkomstig 
is uit ZuidAfrika, kun je als plant aanschaffen, 
maar ook als knolletjes. Je plant ze net als 
gladiolen in het voorjaar; het zijn dan ook echte 
zomerknollen. De knollen plant je drie keer 
zo diep als de knolmaat en het liefst op een 
zonnige plek in losse, humusrijke grond. Plant 
de knollen tien tot twintig centimeter uit elkaar. 
Je kunt ze zelfs in grote potten planten. 

Je hebt naast deze rode ‘Lucifer’ ook nog heel 
veel andere varianten (wel honderd verschil
lende soorten!), allemaal in het rood, geel en 
oranje. De hoogte varieert van 45 cm tot ruim 
een meter en de meeste zijn winterhard, maar 
zorg er wel voor dat je ze in de winter afdekt 
met een mulchlaag. De ‘Lucifer’ bloeit eind juni, 
maar er zijn ook tuinvormen die in de nazomer 
en herfst bloeien. Bijvoorbeeld de ‘Carmin 
Briljant’, een sterke rode Crocosmia van zo’n 
70 cm hoog.

Om het jaar splits ik de pollen om ervoor te 
zorgen dat de planten blijven bloeien.  

In een oud melkrek 
van mijn moeder heb 
ik verschillende 
soorten Crocosmia 
gecombineerd met 
de groene staarten 
van de Chenopodium.
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VOLGENDE MAAND ?????????????

Marieke’s pluktuin
Het hele jaar plukken en 
 schikken met tuinbloemen
Met een paar bloemen en takken uit de 
tuin kun je al sfeervolle boeketten en 
ander bloemwerk maken. In dit boek 
geeft bloembindster Marieke Nolsen je 
inspiratie om plukbloemen in je eigen 
tuin te planten en kijk je mee in de 
bordertuin en de kleurrijke pluktuin van 
Marieke. In Marieke’s pluktuin vind je 
ook een praktisch deel over het plukken 
en verzorgen van bloemen, over vazen 
en vaasjes, tips voor het schikken en 
verwerken van bloemen en hoe je zelf 
een pluktuin kunt 
aanleggen.

Marieke’s 
pluktuin | Het 
hele jaar plukken 
en schikken met 
tuinbloemen | 
Marieke Nolsen & 
Modeste Herwig 
| Uitgeverij Forte 
Groen | 192 blz. |  
20 x 28 cm |  
ISBN 978 90 0038 
€ 29,99

Van links naar rechts: Crocosmia ‘Emily Mckenzie’, Crocosmia ‘Suzanna’, Crocosmia ‘Zeal Giant’

De knollen stapelen zich enorm op, dus haal ze 
los van elkaar en plant de losse delen opnieuw. 
Met name de ‘Lucifer’ kan licht woekeren.

De Crocosmia kan prima als snijbloem 
gebruikt worden, want zowel de bloeiende 
stelen als de steel met zaaddoos zijn geschikt 
in boeketten. De zaden kun je drogen en zelfs 
zaaien. Zorg er in dat geval voor dat je de 
zaden een dagdeel in lauw water laat weken. 
Dan is het schilletje (net als bij de Lathyrusza
den) zachter en ontkiemt het zaad makkelij
ker. Door al deze positieve eigenschappen is 
de Crocosmia een blijvertje in onze pluktuin!

Crocosmia in het boeket
In dit boeket heb ik verschillende soorten 
Crocosmia gecombineerd met eenjarige 
planten en dahlia’s:
• Amaranthus caudatus ‘Green Viridis’
• Chenopodium botrys
• Crocosmia ‘Sulphurea’
• Crocosmia ‘Zeal Giant’
• Dahlia ‘Lady Darlene’
• Dahlia ‘Kasasagi’
• Dahlia ‘Mirella’

• Dahlia ‘Preference’
• Dahlia ‘Felida Solar Flare’
• Venkel, Foeniculum vulgare ‘Purpureum’
• Siertabak, Nicotiana knightiana
•  Vingergras, Panicum virgatum 

‘Shenandoah’
• Gierst, Panicum miliaceum ‘Violaceum’ 
•  Zonnehoed, Rudbeckia hirta ‘Chim 

Chiminee’
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