
covid-19 
maatregelen
voor bloemen

BOEKET NA AANKOOP 
IN WATER

VERWIJDER 
EXTRA BLAADJES

WATER ZONDER 
BLAADJES

PLAATS BLOEMEN NIET IN DIRECT 
ZONLICHT

Bloemen houden van water! Zet je 
boeket bij thuiskomst gelijk in het 
water en ververs deze om de 2 dagen.

Plaats je boeket niet in de tocht en ook niet in de felle zon, 
bloemen reageren sterk op deze factoren. Plaats de 
bloemen 's nachts op een koelere plek om ze langer te 
houden. Zet je ze een uurtje in de zon dan komt de bloem 
sneller uit de knop.

Nu veel mensen thuis werken en binnen blijven doen ze dat het 

liefst in een gezellige omgeving. Bloemisten hebben het 

momenteel drukker dan ooit: er worden meer bloemen besteld, 

verstuurd en gekocht dan op de bekende feestdagen zoals 

Valentijnsdag. Hierbij enkele tips om langer van deze vrolijkheid in 

huis te genieten:

De kleine blaadjes of 
knoppen op de steel (zoals 
bij sneeuwballen) kan je 
weghalen. Zo heeft de bloem 
minder moeite zich te 
voeden en groeit het sterk en 
mooi!

Zet de tulpen in een vaas met een 
laag water van 2 cm. Kraanwater op 
kamertemperatuur vinden ze het 
fijnst! Na een uur staan de tulpen 
recht van het water. Plaats de vaas 
op een koele, niet zonnige plek en 
uit de buurt van fruit!

De basis van verse bloemen is 
ook een schone vaas. Kies een 
vaas uit die goed past bij het 
formaat van het boeket. Poets 
de vaas grondig na ieder 
gebruik. Kies een glazen vaas, 
zo kan je zien wat er in de vaas 
gebeurt!

Met blaadjes in het water 
vermeerderen bacterien 
sneller. Verwijder ze dus 
van de bloem.

Samen Sterk Tegen Corona
Jaaf Design.

KIES DE JUISTE VAAS

KWESTIE VAN 
VERZORGING

VERZORGING VAN TULPEN

De ene bloem is de andere niet. De 
houdbaarheid en verzorging 
verschilt dus. Bij rozen is het 
bijvoorbeeld niet handig om het 
water te verversen. Vraag bij 
aankoop naar de verzorging bij de 
florist.


