‘Er kan
zoveel meer
met een bol’
Bloembollen zijn prachtig om te zien. Ook in bloemwerk. En
dan niet in het standaard mandje, ijzeren teiltje of de pot van
glas met wat mos, maar écht iets creatiefs. Bij de meeste
bloemisten is echter weinig inspirerends te koop. Terwijl er zo
veel meer én beter kan. Alleen de betere bloemist laat bij tijd
en wijle de verrassende mogelijkheden zien.
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“E

r is zoveel meer te doen met
bloembollen”, zegt Astrid
van den Berg van Greenhouse in Noordwĳkerhout.
Door haar roots in de bloembollen doet
haar ‘hart wel eens pĳn’ als ze de eenheidsworst van ‘recht toe recht aan bolop-pot’ ziet of kitscherige arrangementjes
met goedkope decoratie uit China. “Ik
denk vaak ‘kweker blĳf bĳ je leest’. Maar
begrĳp me niet verkeerd. Ik ben blĳ dat
daar ook afzet voor is. Kwekers werken
hard, zĳn heel goed in kweken en hebben
alle afzet nodig.”
Ze wil niemand tekortdoen, maar vindt
dat aan de kwalitatief goed gekweekte
bloembol meer recht kan worden gedaan.
In haar eigen winkel is het vanwege
corona rustig. Een groot deel van het werk
van Greenhouse – voor de evenementenbranche – ligt stil. “Het is iedere maand
op het randje balanceren om toch creatief
te blĳven”, zegt ze. “Maar ik wil dat mĳn
personeel met de vakopleiding bloemist
op zak nu nog steeds verrassend, origineel
en creatief kan blĳven.”
Bĳ de kassa toont ze wat arrangementen met bollen; die zĳn inderdaad niet
standaard. Ze heeft op verzoek ook wat
creatievere arrangementen met bollen
gemaakt (zie foto’s). De verkoopprĳs ligt
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tussen 15 en 20 euro. Zoals een salixboompje op stam met daarin kleine flesjes.
Hier heeft ze een apart sneeuwklokje met
bolletje in water gezet. “Hier zie je meteen
het manco van kleine bolletjes. Die zĳn
fragiel en het plantje gaat wat slingeren.
Hoe kleiner de bol, hoe lastiger”, weet ze.
Het lastige van bollen verwerken is dat je
niet weet wanneer en hoe ze uitgroeien.
“Bollen zĳn koudeliefhebbers, maar huiskamers zĳn niet koel.”

TRUC
De kunst is de wortels pas water te geven
als er een bloem is, en dan niet te veel.
Met water besproeien kan ook. Het stuk
moet ook al wel toonbaar zĳn. “Bĳ bollen
kan dat soms even duren. Je moet bollen
zo gebruiken dat ze ongeveer twee weken
hebben om uit te groeien.” De truc is volgens haar om creaties te maken waarbĳ de
consument zelf na de uitbloei het stuk nog
eens kan gebruiken door bloemen of bollen te vervangen. Zo in het najaar en tegen
de kerst maakt ze veel tafelstukken met
amaryllis, haar favoriete bol. “Die is heel
betrouwbaar. Doet het goed bĳ kamertemperatuur. Vormt snel wortels. Die zorgen
ervoor dat stengel en blad zich mooi ontwikkelen en de bloem mooi bloeit.”
Creaties met bollen biedt Van den Berg
vaak aan in workshops. Dan worden de
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Bollen geen thema
bĳ opleidingen
Sammy Lee Hall heeft Stoas bloemschikken niveau 5
in Wageningen gedaan en volgt nu de opleiding tot
docent. “In beide opleidingen zijn bloembollen geen
speciaal thema.” Geerdink, docent Natuur en Vormgeving, bij de opleiding Bloemsierkunst bij Aeres Hogeschool Wageningen, waar de opleiding AD Bloemsierkunst (Associate Degree) en de opleiding tot docent
en kennismanager Bloemsierkunst (Bachelor) wordt
gegeven, beaamt dat. “Deze opleidingen gaan verder
dan het praktijkonderwijs, dat vooral gericht is op het
toepassen van bloemen en planten, en eventueel ook
bloembollen.” Op de twee opleidingen met een hoger
niveau draait het om abstractere zaken. Aan studenten worden achterliggende vragen gesteld. Waarom
gebruik je dit materiaal, op welke manier gebruik je
het, past het gebruik in deze tijd van het jaar, maar
ook: past het bij de levenscyclus en de plantfysiologie?
“Wat is de meerwaarde van bollen in bloemwerk als ze
die zonder wortels in steekschuim zetten? Of als ze die
wél met wortels en aarde in het steekschuim zetten,
moeten ze weten dat dit risico geeft op bacterieontwikkeling en daarmee invloed heeft op de houdbaarheid
van de rest het stuk. En wat is de meerwaarde van de
bol wanneer die op een stok wordt gezet voor in een
boeket? Als men dit soort zaken kan verantwoorden,
kunnen we daarin meegaan. Maar eigenlijk horen bollen in grond”, vindt hij. “Wel is er in beide opleidingen
plek voor kennis van de bollen en knollen zelf, zoals de
functie van een bol en de verschillende stadia.”

bollen gebruikt die bĳ dat seizoen horen.
“Door een workshop te geven is het
werken met bloembollen gemakkelĳker
rendabel te maken. In de winkel wordt de
tĳd die je er als bloemist in steekt, minder
goed betaald.” Bollen verwerken is namelĳk nogal wat bewerkelĳker dan een boeket draaien. “Je moet ook iets verzinnen
waarvan je weet dat het vrĳ snel verkocht
wordt.” Iets origineels bedenken en alle
spullen bĳ elkaar zoeken, vergt de meeste
tĳd. “Deze stukken heb ik in tien minuten
gemaakt”, zegt ze.

GEEN VIEZE HANDEN
Veel bloemisten gaan voor gemak bĳ het
verkopen van bollen-op-pot. Er zelf iets
creatiefs mee doen, kost tĳd en dat moet
terugverdiend worden. “Jaren geleden
maakten we als bloemisten veel vaker
bloemstukken. De tĳd hiervoor ontbreekt,
we moeten aan de omzetsnelheid denken”, aldus een eigenaresse van een bloemenzaak. Ze gaat voor gemak; de kant-enklare arrangementen met bollen worden
ook gretig verkocht. Kale plastic potjes
met bloembollen gaan ook goed, maar de
consument gaat daar niet zelf creatief mee
aan de slag. “De meeste mensen willen
geen vieze handen meer. Ze komen hier
liever met een schaal, waar ik het dan vervolgens in moet planten.” In tafelstukken
of bloemstukken zĳn bloembollen niet
handig, vindt ze. “Zo’n stuk moet meestal
meteen tonen.”
De onzekerheid over hoe de bol uitgroeit
en of deze nog past bĳ de rest van de

creatie is een bottleneck, vertelt Sammy
Lee Hall. Ze heeft de bloemenzaak ‘Liefs,
Sammy’ in Noordwĳkerhout. Zĳ verwerkt
niet veel bloembollen. “Af en toe prik ik ze
op een stokje. De bol kan daar best tegen.”
Soms ook gebruikt ze bollen op verzoek
van een klant. “Zoals bĳ relatiegeschenken of bĳ rouwwerk.” Ook bĳ haar loopt
de verkoop van kant-en-klare bollen-op-pot-arrangementen goed. Ze koopt die in
bĳ een commissionair of cash-and-carry
en gaat op zoek naar iets exclusiefs. “Een
paar jaar geleden was het allemaal best
truttig. Tegenwoordig is er gelukkig meer
keuze en is het zelfs trendy.”
De prĳs moet niet te hoog zĳn, vertelt
ze: tussen 7,50 en 20 euro wordt goed
verkocht. “De arrangementen hebben
een goede prĳs-kwaliteitverhouding. Daar
haal ik nog marge boven op de inkoopprĳs. Bĳ zelf iets maken, wordt mĳn
marge minder. Dan is de keuze gemakkelĳk gemaakt.” Van den Berg verkoopt niet
veel kant-en-klare arrangementen. “Alleen
als er echt iets heel leuks wordt aangeboden in de webshops.”
Ze vindt het de taak van bloemisten om
consumenten vaker te verrassen met
bloembollen. “Mensen zien gewoon te
weinig aparte dingen met bollen. Als
ze het niet weten, vragen ze je ook niet
iets te maken.” Influencers, bladen of
tv-programma’s kunnen helpen meer
toepassingsmogelĳkheden te vinden voor
bollen. “Krĳgt de sector dat voor elkaar,
dan worden bloembollen een meer trendy
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