
 

Bloembollen planten
Schilder een bloempotje en plant verschillende bloembollen

Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten 

deze bollen in het voorjaar. Help je mee?

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Meten

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-

12 jaar

Soort activiteit : Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• bloembollen

• bollenplanter

• handschoenen

• universele potgrond

• plantenschepje

• bloempotjes

• gieter

• water

• evt. plantenspuit

• evt. verf en kwasten 

• evt. de bijlage

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de wereldoriëntatie van het kind tijdens deze activiteit. Het kind doet meer kennis op over de levenscyclus van 

een plant. Hier geef je tijdens deze activiteit uitleg over (mondelinge taalontwikkeling). Samen planten jullie de bloembollen 

in de grond. Het kind voelt de aarde (sensomotorische ontwikkeling) en probeert de bol op de juiste plek te planten (meten). 

Hierbij gebruikt het kind zijn fijne motoriek. Laat je het kind een bloempotje verven, dan stimuleer je de beeldende expressie. 

Voorbereiding
Print eventueel de bijlage van deze activiteit. Deze bijlage kun je gebruiken bij de introductie van de activiteit. Zorg dat je 

genoeg grond of bloempotjes hebt. Koop de volgende bloembollen in: Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's. 

 



 

Introduceer de activiteit 
Deze activiteit gaat over het planten van bloembollen. Wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe groeit een bloembol in de 

grond? Wat heeft een bloembol nodig om te groeien? Ga hier samen over in gesprek en gebruik evt. de bijlage.

Korte uitleg over de bloembol 

Een bol heeft verschillende dingen nodig om te groeien. Je moet ervoor zorgen dat een bloembol voldoende water, genoeg 

zonlicht en genoeg ruimte heeft om te groeien. Een bloembol kan voedingsstoffen in zijn eigen bol opslaan. Hierdoor kan hij 

dus goed groeien.

Lees samen evt. een boekje over verschillende planten. Suggesties:

• Anna en haar groentetuintje - Kathleen Amant

• Rikki en de tuin van opa - Guido van Genechten

• Een zaadje in de wind - Eric Carle

• Een klein zaadje - Veronica Pock

Aan de slag!
Zomerbloeiende bollen kun je dus het beste vanaf het voorjaar planten, zodra de kans op nachtvorst voorbij is, de tweede 

helft van mei. Lees onderstaande tips over het planten van de bloembollen.

Waar te planten?

Bollen kun je op verschillende manieren planten: verspreid in een border,

in groepjes bij elkaar, tussen het gras in het gazon of op het terras in een bloembak.

Hoe te planten?

Beschik je over een eigen tuin dan kun je de bloemen gaan planten in de grond. Maak de aarde eerst goed los en vermeng 

deze met universele potgrond.

Schep voor grotere bollen een gat of gebruik een speciale bollenplanter. Voor kleinere bollen kun je een gleuf maken in de 

aarde waar je ze in legt.

Leg de bol of meerdere bollen erin en maakt het gat weer dicht met aarde

Geef de bollen na het planten water, zodat ze goed gaan groeien.

Hoe diep moet er geplant worden?

Een handig ezelsbruggetje is dat bollen altijd 2 keer zo diep geplant moeten

worden als de bol hoog is. Uitzonderingen zijn Begonia’s en Dahlia’s, die vlak

onder de oppervlakte geplant moeten worden. Lees goed de beschrijving die bij de bol hoort.

En nu maar wachten tot de zomer!

 



 

Variatie
Kun je niet beschikken over een stukje grond, plant dan een bloembolletje in een bloempot. Laat het kind het bloempotje 

naar eigen inzicht beschilderen en plant hier samen de bloembol in. Bekijk ook eens de activiteit 'Zaaien maar' in de 

database voor extra uitleg. Zie onderstaande foto's ter inspiratie.

Bron

• www.intratuin.nl

 



Levenscyclus van een plant 

www.doenkids.nl
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