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Wanneer de blauwe druifjes in de tuin
bloeien, is het al op en top voorjaar.
Gelukkig zijn de frêle bolbloemen nu al in
pot of als snijbloem verkrijgbaar bij de
bloemist. Bloemstyliste Henrieke Lankveld
maakte drie lentefrisse schikkingen met
‘druifhyacinten’ in de hoofdrol.

Bloemenatelier Han Fokkink

Lenteblues

Het blauwe druifje, ook wel druifhyacint genoemd, is een echte ‘stinzenplant’.
In de zestiende eeuw al werden ze uitgeplant rond landhuizen en kastelen
in het noorden en oosten van Nederland. Inmiddels hebben ze zich massaal
uitgebreid op deze buitenplaatsen en worden ze zelfs in het wild gespot.
Bollentelers bestempelden blauwe druifjes vroeger als ‘bijgoed’. Ze vormden
een bijverdienste naast de hoofdteelt die vaak bestond uit tulpen, hyacinten
en/of narcissen. De charme van blauwe druifjes is dat ze zich makkelijk
uitbreiden, oftewel ‘verwilderen’. Hierbij maken ze ondergronds nieuwe
bolletjes aan. Ook door middel van zaad verspreidt het gewas zich goed. Heb
je eenmaal blauwe druifjes in je tuin, dan worden het er met een beetje geluk
ieder jaar meer.
Blauw, wit, roze, geel en paars
Blauwe druifjes danken hun Nederlandse naam aan de hemelsblauwe kleur.
Maar de bloem is er in veel meer tinten. Zo bloeit Muscari ‘Baby’s Breath’
heel zachtblauw en heeft ‘Peppermint’ een frisse witblauwe kleur. Ook zijn er
roze druifjes én sneeuwwitte druifjes, waaronder ‘White Pearl’. Een bijzonder
neefje van het blauwe druifje is Muscari macrocarpum, een XL druifje in geel
en paarstinten. Hij geurt opvallend genoeg naar banaan. Ook Bellevalia is
een familielid van het blauwe druifje. De bloem loopt roodpaars uit en groeit
in een puntvorm. Wil je een XL druifje, ga dan op zoek naar dubbelbloemigen
als Muscari ‘Double Beauty’. De druiventrossen van deze cultivar zijn zo dik
als de bloemen van de vlinderstruik.

Druifjesvlecht
Materialen:
• Een metalen ring (30 cm)
• Een flink boeket blauwe druifjes met lange stelen
• Klosje wikkeldraad
• Onderschaal met water
Maak in je hand een bosje van een stuk of vijf stelen blauwe druifjes
en bind het bosje met wikkeldraad op de ring. Bind daar het volgende
bosje dakpansgewijs overheen. Ga zo door tot de ring vol gebonden
is. Leg de krans op een onderschaal die mooi kleurt met de blauwe
druifjes, zoals zink of wit porselein. Giet de schaal vol water, zodat de
druifjes met de steeltjes in het water liggen.
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Lentekrans

Bolletjes op draad

Materialen:
• Steekschuim ring
• Een flink boeket blauwe druifjes
• 10 stelen geurerwt (Lathyrus)
• 10 stelen viooltjes
• 10 takjes vergeet-mij-nietjes
• 10 takjes met blaadjes van het purperklokje (Heuchera)
• 10 Kievitsbloemetjes
• Jasmijnrankjes
• 2 takken kamille
• onderschaal

Materialen:
• Blauwe druifjes met bolletjes
• Wikkeldraad op een houten
klosje

Deze lentekrans is gemaakt van bloemen uit de
voorjaarsborder, met blauwe druifjes in de hoofdrol.
Bepaal van tevoren de kleurstelling. Ga je voor een
ingetogen krans met blauw als hoofdkleur of mag het
een vrolijke bloemenkrans worden? Laat de steekschuim
ring zich in een emmer goed volzuigen met water. Steek
alle materialen vervolgens afwisselend in de ring. Wissel
een rustige vorm als een Heuchera blaadje af met een
springerige vorm als kamille. Zorg ook voor een mooie
kleurverdeling.
Steek de steeltjes zo diep mogelijk
in het steekschuim voor een langere
houdbaarheid. De krans komt het mooist
tot zijn recht als hij vlak ligt.

Draai om elk bolletje een lusje
van het ijzerdraad. Maak er een
knoopje in en laat een lange
draad over zodat je de bolletjes
kunt bevestigen aan een mooie
tak. Of, zoals hier, een houten
deur. Gebruik verschillende
lengtes voor een speels effect.
Je hoeft de bolletjes geen water
te geven; de bloem haalt voeding
uit de bol. Als de bloemen zijn
uitgebloeid kun je ze uitplanten in
de tuin.
Je kunt blauwe
druifjes in pot na de
bloei uitplanten in de
border. Ook kun je de
bolletjes droog en
koel bewaren en in de herfst
opnieuw oppotten of in de tuin
uitplanten.

Bollen kopen
De blauwe druifjes uit deze
productie zijn als bol te koop via
www.bulbs-bollen.nl Soorten als
‘Baby’s Breath’ en ‘Peppermint’
zijn in het vroege voorjaar ook
bloeiend op pot verkrijgbaar bij
kwekers en tuincentra.
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