
Plant nu de Zomer
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen
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Niets zo gezellig als een zomers terras 

of balkon met kleurige bloembakken. 

In tuincentra en bloemenwinkels vind 

je een enorm aanbod aan zomer-

bloeiers. Combineer naar hartenlust 

soorten met verschillende bloeitijd-

stippen, kleuren, bladtextuur… Zet 

planten met dezelfde behoeften 

qua bodem, waterhuishouding en 

standplaats in één bak. 

Bloembakken

Bacopa
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De pot?

Hoe pot je nieuwe plantjes?

Verzorging

Zorg dat de pot niet te klein is. Het materiaal is niet zo belangrijk. Zowel terracotta, plastic, hardhout, 
beton… zijn geschikt. Oude emmers, gieters of schalen zijn goedkoop en origineel! 
De pot moet drainagegaten van min. een vinger en max. een duim breed hebben. 

1. Maak je bakken schoon met zuiver water.

2. Kijk of de drainagegaten helemaal vrij zijn. Leg een potscherf over elk gat of leg een vingerdik laagje  
 gepofte kleikorrels. Breng een laag potgrond aan.

3. Klop de jonge plantjes uit de pot zonder de kluit te beschadigen. Zet ze op de potgrond.

4. Vul de bak met potgrond en druk goed aan. Bovenaan laat je een gietrand van 2 cm.

5. Geef overvloedig water. Vul indien nodig de potgrond nog aan.

Kies een aangepaste potgrond. Als deze niet de nodige voedingsstoffen bevat, zal de plant minder immuun 
zijn tegen ziektes.

Mest potten en kuipen tijdig bij. Na een week of zes is de potgrond uitgeput. Je kan bij het potten ook mest-
korrels met langdurende werking toevoegen. Die geven hun voedingsstoffen af gedurende het ganse seizoen. 

Denk er aan de bakken en potten regelmatig te gieten met regenwater. Giet niet op de bloemen, maar op 
de potgrond. Bij warm weer giet je best wat vaker.
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Nicotiana en Lobelia

Geen groene vingers? Bij sommige tuincentra en bloemenwinkels kan je je bakken laten vullen. 



Verbena Osteospermum
Petunia en Nemesia 

Fris wit-blauw blijft een klassieker. En terecht! Denk maar aan een witte, kleine Nicotiana in combinatie 
met een knalblauwe Lobelia. 

 ● Scaevola heeft blauwe, paarse en witte varianten.

 ● Felicia bloeit van mei tot september hemelsblauw. Houdt niet van natte voeten.

Graag knalkleurtjes op je terras? Begonia’s zijn echte Vlaamse toppers. Begonia semperflorens heeft 
kleinere bloemen. Knolbegonia’s dragen grote bloemen. Er zijn staande en hangende soorten. 

 ● Fuchsia is verkrijgbaar in een waaier van kleuren. Verkiest een schaduwplek.

 ● Pelargonium (balkongeranium) vind je in alle kleuren van de regenboog, behalve geel. Staande en  
 hangende varianten met enkele of gevulde bloemen. 

 ● Petunia bloeit rijkelijk en bestaat in alle denkbare kleuren. 

 ● De kleinere Diascia heeft rode, roze of witte bloemen, net als de Impatiens (vlijtig liesje). Sunpatiens is  
 een sterkere, afgeleide soort. 

 ● Nemesia is beschikbaar in het rood, roze, wit, paars en geel. Verbena deelt hetzelfde kleurengamma,  
 behalve geel.

Zomers geel geeft je een instant zomergevoel. Combineer de lieflijke bloemetjes van de Bidens met het 
goudgele blad van de Helichrysum ‘Gold’. 

 ● Sanvitalia verkiest een zonnige plek. Madeliefjesachtige bloemen met een donker hart.  

 ● Osteospermum vind je in het zachtgeel tot warmoranje. De bloemetjes sluiten zich als de zon verdwenen 
  is. Ook witte en paarse varianten. 

 ● Gazania (middaggoud) is afkomstig uit tropisch Afrika en houdt van de volle zon. 

Knappe solitairen stelen ook zonder gezelschap de show. Kies voor één blikvanger of zet enkele potten 
naast elkaar. 

 ● Begonia ‘Dragon Wing’ valt op met haar felrode bloemen en donkergroen blad.

 ● Euphorbia vraagt weinig onderhoud. ‘Diamond Frost’ heeft een delicaat, wit bloemetje en decoratief blad. 

 ● Cleome (kattensnor) heeft witte, rode of roze spinachtige bloemen. Zet in volle zon.

 ● Argyranthemum wordt ook struikmagriet genoemd en is struikvormig.

 ● Brachycome is licht hangend, net als Lobularia. L. ‘Snow Princess’ bloeit uitbundig wit.

Begonia semperflorens
Scaevola Pelargonium

Sanvitalia en Lysimachia ‘Goldilocks’Knolbegonia


