
Amaryllis verzorgen 

Alles over de verzorging van uw amaryllis en het tot bloei laten komen 

Amaryllis verzorgen (botanische naam is Hippeastrum) 

Wilt u een amaryllis verzorgen? Lees dan al onze 
tips hieronder voor een optimale verzorging van uw 
amaryllis. De amaryllisbol komt na het planten, afhankelijk 
van de temperatuur, gemiddeld 7 tot 10 weken later in bloei. 
Het belangrijkste is een warme en lichte plaats.  

Alle stappen voor het verzorgen van uw amaryllis op een rij: 

1. Planten van de amaryllis 
2. De juiste standplaats voor de amaryllis 
3. Water geven aan de amaryllis 
4. Voeding geven aan de amaryllis 
5. Laten bloeien van de amaryllis en opnieuw in bloei krijgen

 

Stap 1. Het planten van de amaryllis 

1. Uw amaryllisbol kan direct na ontvangst worden geplant.  
2. Wanneer de bol later wordt geplant, bewaar deze dan tussen 5 en 12°C om vroegtijdig uitlopen te 

voorkomen. 
3. Vóór het planten de bol bij voorkeur een halve dag met de wortels in water leggen om te ‘weken’ 

waardoor de bol makkelijker nieuwe wortels maakt. 
4. Gebruik gewone potgrond voor kamerplanten en een stevige stabiele pot die het gewicht van de steel 

met bloemen goed kan dragen. 
5. De bol planten met circa 2/3 van de bol in de grond; de hals van de bol blijft boven de aarde staan. 
6. De potgrond uit de zak is veelal voldoende vochtig zolang er nog geen bladeren en bloemsteel 

zichtbaar zijn. Nu geen extra water geven.     

Bekijk ook deze video over het planten van de amaryllis 

In deze video wordt duidelijk uitgelegd hoe u een amaryllis moet planten en wanneer u hem voor de eerste keer 
water moet geven. Tip: zet eventueel de ondertitels van de video aan. Ze zijn beschikbaar in 3 extra talen.

 

Stap 2. De juiste standplaats voor de amaryllis 

Amaryllis houdt van een licht en warm klimaat van 18 tot 
25° C en kan goed tegen de zon. Direct bij het raam is dus 
een prima plek om hem neer te zetten.  

Zorg dat de Amaryllis in ieder geval niet op een te koude 
plaats staat. 

 
 
 

 

https://youtu.be/X3qnQccMq9E


Stap 3. Water geven aan de amaryllis 

1. Na het planten hoeft de eerste week geen extra water 
te worden gegeven tot de bladeren en bloemstelen 
tevoorschijn komen. De bol maakt nu ook nieuwe 
wortels en u kunt beginnen met voorzichtig water 
geven. 

2. Wacht met de volgende gietbeurt tot de bovenkant 
van de grond weer droog is. Teveel water kan de bol 
niet tegen en gaat dan rotten. 

 

 

Stap 4. Voeding geven aan de 
amaryllis 

1. Tot aan het einde van de bloei is extra plantenvoeding 
geven niet nodig, omdat in de bol voldoende 
voedingsstoffen zitten. 

2. Pas na de bloei, wanneer de bladeren ontwikkeld zijn, 
starten met voeding geven. 

 

 

Stap 5. Laten bloeien van de amaryllis en opnieuw in bloei krijgen 

1. Na 7 tot 10 weken bloeit de amaryllis afhankelijk van 
de temperatuur. 

2. Uitgebloeide bloemen verwijderen en nadat alle 
bloemen zijn uitgebloeid de bloemsteel met een 
scherp mes wegsnijden 10 cm boven de bol. 

3. Na de bloei de bol niet weggooien. Met goede zorg 
kan de bol het volgend jaar weer bloeien. Daarvoor 
moet hij flink aansterken en in omvang toenemen. 

4. De bol kan in zelfde pot blijven (optie 1) of worden 
overgeplant in een grotere pot (optie 2) indien nodig. 

      Een doorgesneden bol met 3 bloemknoppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optie 1: Uw amaryllisbol blijft in dezelfde pot 



1. Verwijder na de bloei de uitgebloeide stelen; het blad niet afsnijden 
2. Bol bij kamertemperatuur laten staan en regelmatig water geven. Niet meer dan eens in de 6-8 weken 

plantenvoeding geven. 
3. De bladeren groeien na de bloei door en zorgen ervoor dat uw bol kan groeien en er nieuwe 

bloemknoppen in de bol worden gemaakt. 
4. Uw amaryllis bol heeft een koude periode nodig om opnieuw te kunnen bloeien. Ongeveer zes 

maanden na de bloei kunt u de pot met bol en bladeren minimaal 8 tot 10 weken op een koelere plek 
zetten bij een temperatuur van 7-15° C. 

5. Tijdens deze koele periode de eerste weken nog af en toe wat water geven. 
6. Aan het einde van deze koele periode de plant de nog overgebleven bladeren verwijderen en weer bij 

kamertemperatuur zetten. 
7. Wachten nu met water geven totdat de nieuwe bladen en bloemstelen tevoorschijn komen. 
8. Na 7 tot 10 weken (afhankelijk van de temperatuur) bloeit de amaryllis weer. 
9. De bollen die vast blijven staan en niet worden overgeplant in een andere of grotere pot geven langere 

stelen! 

 
 

Optie 2: Uw amaryllis bol wordt in ander (grotere) pot geplant 

1. Verwijder na de bloei de uitgebloeide stelen; het blad niet afsnijden 
2. Bol bij kamertemperatuur laten staan en regelmatig water geven. Niet meer dan eens in de 6-8 weken 

plantenvoeding geven. 
3. De bladeren groeien na de bloei door en zorgen ervoor dat uw bol kan groeien en er nieuwe 

bloemknoppen in de bol worden gemaakt. 
4. Ongeveer 6 maanden na de laatste bloei de bol uit de pot halen en het blad ca 5 cm boven de bol 

afsnijden. 
5. De bol 2 weken op een warme, droge plaats bewaren, zodat de snijwond goed kan drogen. 
6. De wortels schoonmaken en oude wortels, jonge zijbolletjes(klisters) en oude boldelen verwijderen. U 

kunt ook de bol met zijbolletjes(klisters) in zijn geheel in een grotere pot planten. Deze klisters worden 
volwaardige bollen en gaan later ook gewoon bloeien. 

7. Daarna de bol op een koele plaats bewaren tussen 7 en 15° C 
8. Na een koele periode van 8 tot 10 weken kan de bol weer geplant worden. 
9. Na 7 tot 10 weken (afhankelijk van de temperatuur) bloeit de amaryllis weer. 

 


