
 

Stappenplan voor het hergebruiken van  

tulpenbollen 

 

1. Rooien: Graaf de tulpenbollen uit de grond en veeg de aarde ervan af.  

❖ Laat de nog groene stengel aan de bol zitten tot deze is afgestorven. Dan kun je hem 

eraf halen. 

❖ Soms zitten er kleine bloembolletjes aan de onderkant (broedbolletjes). Deze kun je 

van de grote bol afhalen (dit heet ‘bloembollen pellen’). Ook deze kleine bolletjes kun 

je later planten, na een paar jaar zullen zij prachtig bloeien. 

 

2. Bewaren van bollen en broedbolletjes 

❖ Dit moet droog gebeuren (tegen het rotten), dus niet wassen na het rooien. 

❖ Bewaar ze bij voorkeur in een kartonnen doos worden. Leg de bollen laag voor laag in 

de doos met tussen elke laag een krant. Je kunt ze ook in een jute zak of in een 

eierdoos bewaren. 

❖ Bewaar ze op een droge, luchtige en donkere plaats (bijvoorbeeld een kelder of 

kledingkast). Tulpenbollen kun je bewaren bij een temperatuur van maximaal 25 °C. 

 

3. Planten van de tulpenbollen  

❖ Dit doe je in oktober- november, vóór de eerste nachtvorst. 

❖ Plant de bollen driemaal zo diep als de bol hoog is;  

een bol van 5 cm moet dus 15 cm diep de grond in.  

❖ Plant de bol met de punt omhoog en  

met de bolle kant naar beneden.  

❖ Houd voor de afstand tussen de bollen ook  

driemaal de hoogte van de bol aan.  

❖ Geef in het begin water als de grond te droog is. 
 

Veel succes! 

 
Stichting DelftBloeit werkt aan het vergroenen & verbloemen van de stad.  

Wil je ons helpen? Steun ons als vrijwilliger, financieel of door onze  

naamsbekendheid te vergoten. 

➢ www.DelftBloeit.nl  
o voor meer informatie over DelftBloeit 

o om je aan te melden voor nieuwsupdates (paar keer per jaar) 

➢ info@delftbloeit.nl 
o om je aan te melden als vrijwilliger of sponsor 

o als je een goede locatie weet voor een volgend bloemenveld 

o voor al je vragen en opmerkingen 

➢ NL71TRIO 03793 54411  
o voor donaties (volledig gebruikt voor toekomstige projecten) 

➢ Facebook / Instagram  @DelftBloeit 
o volg ons om op de hoogte te blijven 

o deel je foto’s met ons en tag ons #delftbloeit 

http://www.delftbloeit.nl/
mailto:info@delftbloeit.nl

