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Zo pak je het aan A. Plant met liefde

1. Kies het juiste planttijdstip: medio mei, na de laatste 
vorstperiode (IJsheiligen) 

2. Kies de juiste plek: zonnig, uit de wind en goed bereikbaar 
om ervan te knippen. 

3. Plant ze als volgt: maak een gat en plant de dahliaknol (met 
het stukje oude steel naar boven) en de puntjes van de wortels 
naar beneden.

4. Kies de juiste plantdiepte: circa 2 centimeter onder het 
bodemoppervlak.

5. Kies de juiste plantafstand: 40 tot 50 centimeter van elkaar. 

6. Zet ondersteuning tegelijk met de knol in de grond, zoals 
een bamboestok of een rechte tak. 

7. Giet er een flinke scheut water bij.

VOORTREKKEN

Oppotten 
Of toch vroeg in de 

vollegrond: medio april.



TIP
Als je de knollen medio 
april in huis in een pot 

zet, worden de planten al 
groot en dus 

‘slakbestendiger’, ook 
geven ze eerder bloei. 

POTTEN

Dahliatuin helemaal 
in potten kan ook: 

zorg voor goede 
afwatering en kies 

lagere soorten.



Opbinden en 
stutten

TIP
Top de planten voor een 

compactere plant en meer 
bloemen



B. Behandel met liefde
1. Haal af en toe (in de schemering) slakken weg, zeker in het begin 

van de groei.
2. Bind de groeiende plant steeds een stukje verder aan de stok.
3. Geef water tijdens droge periodes – voorkom echter ‘te natte voeten’ 

tegen knolrot.
4. Snijd je eigen boeketten, zoveel je wilt. Geniet!
5. Knip dode bloemen weg.
6. Haal de knollen na de eerste nachtvorst (eind oktober/begin 

november) uit de grond en verknip het loof boven de aarde als 
bodemvoeding.

7. Bewaar de knollen vocht- en vorstvrij in een luchtdoorlatende doos, 
bijvoorbeeld gewikkeld in krantenpapier.

8.   En begin in mei weer bij 1!

Een uitgebreide planthandleiding vind je in het boek Liefde voor 
dahlia’s.

Zo pak je het aan

TIP
Géén 
mest!

ZOMER

• Niet te nat
• Bij echte droogte: 

af en toe water 
geven



Bloem in 
wording Uitgebloeid

TIP
Laatste 

bewaren voor 
winnen zaden



WINTER

In krantenproppen en houtwol 
In luchtige kartonnen doos

• Niet te warm
• Niet te vochtig
• Niet onder vriespunt
• Donker

In de grond laten zitten kan ook: flinke berg 
bladeren en snoeiafval erop 

MAAR aan te raden ze toch eens in de 3 jaar eruit 
te halen: beter voor de bodem + vermeerderen



Adressen



Pluktuinen in Nederland

Slowflowers.nl voor adressen

Ook kijken bij:
• Marieke Nolsen in Leusden
• De Boschhoeve in Wolfheze
• FAM Flower Farm in Lisse



Kwekers en websites

• Natural Bulbs (kortingscode voor 
BioVerderland5 vanaf bestelling van 
€ 25)

• FAM Flower Farm
• Bloem & Oogst - Eline Hoogkamp
• Zaden uit Zalk - Brenda Gruppen
• Bloemoloog
• Tuinjoop



Instagram: mooie plaatjes, instructies en tips

• Tuinkabouter Chrisje
• Pluktuin do it yourselves Plukgeluk
• Silvia Dekker 
• Studio May and June
• Plukbloem.nl
• Sarah Ravens Garden
• Floret Flower Farm
• Patthana_garden
• Claus Dalby
• Angelo Dorny



www.dailygreenspiration.nl



ACTIE
Bestel het boek of wat anders bij 
Huisentuinwebshop.nl en krijg 
het Tuinschrift bij je bestelling 
cadeau
met de kortingscode 
Verderland3 

t/m 31 maart geldig

28 maart 3e druk!

29,95


