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Vrolijke herfst met najaarsbloeiende bolgewassen 
 
Maandag 28 september 2015 organiseerde de KAVB een speciale bloemenkeuring bij CNB 
in Lisse met als onderwerp najaarsbloeiende bolgewassen. Er werd een grote 
verscheidenheid aan bloemen gebracht. 
 
De beste vaas najaarsbloeiende bolgewassen werd Amarine (Belladiva) ‘Aphrodite’ van 
MVN uit Roelofarendsveen. Deze culitvar, van buiten, werd in optima forma gebracht. Een 
zeer uniforme vaas met mooie grote gave roze bloemen. De houdbaarheid van deze 
bloemen, zo weet de jury uit ervaring, is bijzonder goed. 
 

 
Amarine Aphrodite 

 
Er waren twee beste potten najaarsbloeiende bolgewassen, dus twee ex aequo’s, beide van 
inzender C.P.J. Breed uit Noordwijkerhout. De ene was de fel gele Oxalis lobata. Een 
gewasje dat voor commerciële teelt in de koude kas moet of in de iets warmere streken zoals 
bijvoorbeeld Portugal geteeld kan worden. Als bol op pot buitengewoon aantrekkelijk volgens 
de jury, maar er ligt voor de ondernemer nog een uitdaging om te kijken of een commercieel 
succes met dit product mogelijk is.  
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Oxalis lobata 

 
De andere winnaar was een prima pot Colcichum ‘Rosy Dawn’. Een van de cultivars in dit 
gewas die ook mooi overeind blijft bij minder goed weer. Een aanwinst voor tuin en park. 
Voor de verdere commerciële uitbouw van dit product ligt er een logistieke uitdaging voor de 
ondernemer. Het blijft moeilijk om aan het einde van de zomer een dergelijk product op tijd te 
distribueren en te verhandelen. 
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Colchicum Rosy Dawn  

 
Sj. de Groot uit de Zilk liet een aantal Colchicum cultivars en species op vaas zien en een 
paar potten Cyclamen. Hij kreeg een Gouden medaille voor zijn goed verzorgde collectie. 
C.P.J. Breed liet naast de winnaars ook een mooi Begonia sutherlandii zien en de 
Zuidafrikaanse Scadoxus multiflorus. Ook een mooi potje Zephyranthes candida behoorde 
tot de collectie naast een tiental Colchicum’s, zoals de dubbele ‘Waterlily’ en de witte 
‘Innocence’.  
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Warmerdam Bloembollen uit Noordwijkerhout showde een potje Bessera elegans met z’n 
fraaie hangende rode bloemetjes. Educatief waren de bijbehorende bolletjes die geshowd 
werden. Kwekerij De Schüllhorn uit Anna Paulowna showde een pot Sternbergia ‘Autumn 
Gold’ die net in bloei begon te komen. 
 
Bij de vazen trok winnaar MVN verder sterk de aandacht met een grote collectie Nerine en 
Amarine cultivars en zaailingen. MVN kreeg een Gouden medaille. 
Fa. J. Oostdam liet een tweetal Chasmanthe vormen zien: ‘Saturnus’ en de gele C. duckittii. 
Ook werd ‘Saturnus’ in bes geshowd net als Crocosmia ‘Babylon’ en ‘Tobias’. Voor de 
boeketten in de bloemisterij een mooie sierlijke aanvulling op enerzijds de bloemen en 
anderzijds het groen. Oostdam kreeg eveneens een Gouden medaille. 
 
Dat er zo laat in september nog een uitgebreide variatie is aan bloeiende bolgewassen biedt 
de consument de gelegenheid om zich fleurig voor te bereiden op het winterseizoen met zijn 
gebroeide bolgewassen. De najaarsbloeiende bolgewassen vormen een natuurlijke en 
onmisbare schakel in het bloemenjaar, want naast de specifieke najaarsbloeiers zijn er 
natuurlijk nog de zomerbloeiers die het nog even volhouden en samen zorgen ze voor een 
kleurrijk pallet bij consument en handel. 
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