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Jij bent er vroeg bij!
Voor de eerste insecten die weer wakker worden na hun
belangrijk! In het najaar kun je daar al zorg voor dragen, door

weten

bollen te planten. Zoals sneeuwklokjes, tulpen, narcissen en
krokussen. Ze hebben een koude periode onder de grond nodig
en zodra de eerste warmere zonnestraaltjes verschijnen in het
voorjaar, komen ze tevoorschijn. Je kunt het beste bollen planten
tussen september en halverwege december.
Een bol is eigenlijk een complete, in elkaar geschoven plant. Er is
in de bol een heleboel voedsel voor de plant opgeslagen. Door
dit voedsel heeft de bol genoeg energie om onder de grond te
overwinteren en in het voorjaar boven de grond uit te groeien
tot een prachtige bloem. In deze bloemen zitten belangrijke
ingrediënten voor insecten zoals stuifmeel en nectar.

VAN TUINTEGEL TOT BEESTJESPARADIJS

winterslaap, zoals bv. de hommel, zijn vroege bloeiers heel
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Jij bent er vroeg bij
NODIG
VAN TUINTEGEL TOT BEESTJESPARADIJS

• bloembollen
• een ui

doen

• een aardappel
• papier
• stiften/potloden
Je kunt aan de binnenkant van de
bol het kleine plantje al zien zitten.
Snijd maar eens een bol dwars door.
Zie je al een plantje zitten? Wat zie je
nog meer? Snijd nu ook de ui (ook een
bol) en de aardappel door (een knol),
noem verschillen en overeenkomsten.
Ga veel bloembollen planten, op
het schoolplein en/of thuis. Denk
er om dat de bol helemaal onder de
grond moet komen en het puntje naar
boven wijst!
Maak een flyer/poster waarom
bloembollen belangrijk zijn om in
de tuin te planten. Breng deze rond
in je eigen buurt! Zo zorgen we samen
dat er genoeg voedsel is voor onze
insecten in het vroege voorjaar!

BELANGRIJK!

Plant altijd biologisch geteelde
bollen, anders kan de bloem van
de bol gifstoffen bevatten die niet
goed zijn voor insecten.

