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Biologische bloembollen in je tuin?
Koop nu, plant straks en geniet de volgende lente
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Bloembollen zijn de eerste planten die onze tuinen kleur
geven in het voorjaar. Je plant ze al tussen oktober en half
december. De meeste bloembollen komen uit tussen
februari en juni, afhankelijk van de soort. Ze zijn verrassend
als kleuraccent in een grasveld. Onder bomen kan ook: die
vroege bloeiers komen immers open voordat de bomen hun
bladeren krijgen en geraken zo aan voldoende licht. Zelfs
op een biodivers groendak van minstens 10 centimeter
dikte doen sommige soorten het goed.
Waarom biologische bollen?
Bij het telen van biologische bloembollen worden geen chemicaliën gebruikt. Er komt dus
ook in jouw tuin geen gif in de grond terecht. Biologisch telen gebeurt met respect voor het
bodemleven. Ook insecten maken dankbaar gebruik van de gezonde, gifvrije gewassen om
er stuifmeel en nectar uit te halen. Heb je ooit al eens gekeken naar de bloeiende krokussen,
die in het vroege voorjaarszonnetje hun kelk openen? Honingbijen en hommels hebben hun
eerste stuifmeel nodig als voedselbron om aan te sterken na de lange winter. En voor
honingbijen geldt: gifvrije bloemen, pesticidenvrije honing!
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Bollen in de keuken
Behalve mooie bloemen zijn er planten die van pas komen
in de keuken. Een culinair pareltje is daslook. Dit bolletje
bloeit vroeg met witte bloemetjes. Erg lekker zijn de naar
look smakende blaadjes die kunnen gebruikt worden in
salades en andere gerechten. Omdat wilde daslook
beschermd is, heeft Natuurpunt geteelde bollen in het
assortiment. Zo pluk je enkel van planten die je in je tuin
kweekt.
Pesto met daslook
Ingrediënten:
 30 g mengeling van blaadjes daslook (ong. 18 blaadjes), look zonder look (ong. 18 blaadjes),
raapstelen (= mizuni) of rucola (OPGELET: verwar daslook niet met het giftige lelietje-van-dalen)
 Een handvol okkernoten (15 g)
 40 g gemalen oude schapenkaas (bijv. pecorino)
 3 el olijfolie
 peper en zout
Bereiding:
1. Mix alle ingrediënten fijn behalve de schapenkaas
2. Goed mengen
3. Voeg de schapenkaas toe
Je kan de pesto in kleine porties invriezen voor later gebruik.
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Koop een origineel assortiment
Natuurpunt en Partners Meetjesland verkoopt biologische bloembollen. Het assortiment
bestaat uit 20 soorten bollen van bekende en minder bekende soorten. Er worden ook 4

samengestelde pakketten aangeboden. Bestel tot 7 oktober op
www.NPMeetjesland.be/bloembollen. Afhalen kan vanaf vrijdag 26 oktober op verschillende
plaatsen en tijdstippen in het Meetjesland.
Meer informatie
Natuurpunt en Partners Meetjesland, stationsgebouw, K. Astridplein 1, 9900 Eeklo, 09 377 93
00, info@NPMeetjesland.be, www.NPMeetjesland.be
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de
veertien gemeenten van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en twaalf andere lokale
verenigingen zijn aangesloten bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat
gebeurt onder meer via activiteiten, beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift
‘Natuur en landschap Meetjesland’ informeert de leden.

