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Al in de 16e eeuw vonden de Spanjaarden in
Mexico dahlia's, maar het zou nog ruim twee

Bij het planten van voorjaarsbollen

eeuwen duren voordat de dahlia in Europa

moet je letten op de kleur van de

arriveerde en voor het eerst bloeide. Alle nu

bloemen in relatie tot het seizoen en de

gekweekte tuindahlia's danken we aan een tweetal

omstandigheden. Denk ook aan de plaats

uit Mexico afkomstige botanische soorten.

van de bollen: ze bloeien op het moment
dat je nog weinig buiten in de tuin bent.
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Knolcapucien
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Opvallende wortel- en knolgewassen uit

De enorme variatie die er is in

Zuid-Amerika zijn oca, ullucus, appelwortel

sneeuwklokjes, veroorzaakt door het feit

of yakon, heel divers en allemaal even

dat ze zich gemakkelijk kruisen en zaaien,

bijzonder. Maar als het om eetbaarheid,

heeft gezorgd voor een groeiende groep

bruikbaarheid, groeikracht en sierlijkheid

serieuze sneeuwklokjesliefhebbers. Een

gaat springt er eentje toch opvallend uit en dat

gemiddelde galanthofiel heeft al gauw een

is mashua, knolcapucien of knolklimkers.

collectie van 100 of meer sneeuwklokjes,
verschillende wel te verstaan.
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Hydrangea, een selectie
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Mooie in het oog springende

Hydrangea’s zijn er heel veel. Voor

voorjaarsbolgewassen werden in het verre

een keuze daaruit is de tuinwaarde

verleden meegenomen uit buitenlandse

van een soort of selectie een

loofbossen, waar de bollen bloeien voordat

belangrijk criterium. Een goede

het blad aan de bomen komt en van

Hydrangea moet niet alleen mooi

alpenweiden. Nu staan ze in parken en

zijn, maar ook sterk en relatief

tuinen en noemen we ze stinzenbollen.

moeiteloos in bloei kunnen komen.
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