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Tulpen-
pret

BLOEMSCHIKKEN

Een royaal bloemwerk met veel kleur in een forse 
accubak of cilindervaas, een creatie van bloemist Roel van 
den Biggelaar (www.roelvandenbiggelaar.nl). Het glas 
zorgt voor diepte en weerkaatst de sprankjes winterzon. 
Kleur komt van langstelige Franse tulpen, bundeltjes 
gemengde tulpen en knalroze Nerine. De bloemen 
krijgen steun van magnoliatakken en klimop uit de tuin. 
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NODIG • royale glazen accubak of cilindervaas • klimopranken • magnoliatakken • 10 à 15 Franse tulpen in roze, zalm en geel 

• 2 bossen gemengde tulpen • 3 à 5 bloemtakken Nerine • 3 à 5 hyacintenbollen (op pot)

BLOEMSCHIKKEN

WERKWIJZE 

• Verwijder het blad van enkele lange 
klimopranken. Draai de kale ranken om 
elkaar heen tot een losse krans en plaats die 
onder in de vaas.
• De magnoliatakken zorgen voor de 
hoogte in het stuk en vormen tevens het 
frame. Breng de takken op de gewenste 
lengte en steek ze kruislings in de klimop-
krans, zodat ze klem staan tegen de wanden 
van de vaas. Dit geheel vormt een stevige 
basis waartussen je de bloemen kunt steken.
• Vul de vaas met een flinke bodem water.
• Snijd de gemengde tulpen schuin aan en 
maak kleine bosjes van vijf tot zeven stuks. 
Bind ze halverwege de steel met een touwtje 
samen en wikkel daaromheen een kale 
klimoprank ter afwerking. Het aantal tulpen 
kan variëren naargelang de grootte van de 
vaas.
• Plaats de bundeltjes tulpen op verschil-
lende hoogtes tussen de magnoliatakken.
•  Haal de hyacintenbollen uit de pot (of 
uit de tuin), klop de grond eraf en spoel de 
wortels voorzichtig schoon met water. Plaats 
de bollen onder in de vaas, zodat ze het 
water net raken 
• Snijd de Franse tulpen en de Nerine 
schuin aan en schik ze tussen de magnolia-
takken. Verwerk de bloemen op verschil-
lende hoogtes en let daarbij op een mooie 
kleurverdeling. 
• Vul eventueel de vaas bij met water, zodat 
alle bloemen en de hyacintenbollen goed 
water kunnen pakken.
• Blijf regelmatig water geven, tulpen 
zijn gulzige bloemen. Let er wel op dat de 
hyacintenbollen net het water raken en niet 
onder komen te staan. ]  
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De tulpen gaan 
groeien en dat 

maakt het 
arrangement 
telkens weer 

anders

De bloemen mogen lekker 
losjes en op verschillende 
hoogtes verwerkt worden.


