
 

 

 

 

Welke vaas past bij welke bloemen? 

 

 

 

Berlijn, mei 2020 - Mooi boeket gekregen? Hartstikke leuk, dus je wilt natuurlijk de bloemen goed                

tot hun recht laten komen. Maar welke vaas past bij welke bloem? Home24's inrichtingsexpert,              

Steven Schneider, geeft antwoord. 

 

Hoge vazen voor grote bloemen met lange stelen 

Zonnebloemen, amaryllis en lelies hebben veel ruimte nodig. Die ruimte krijgen ze in hoge vazen die                

je op de grond kunt zetten. Ook takken met tere knoppen worden echte blikvangers in zo’n hoge                 

grondvaas! 

 

Middelhoge, cilindrische vazen voor snijbloemen 

De cilindrische vaas is de basisvaas voor prachtige snijbloemen. De losse stelen blijven door de               

buisvorm samengebundeld en de bloemen breken daardoor ook minder makkelijk af. Vooral tulpen             

https://www.home24.nl/categorie/decoraties/vazen-schalen/


komen in een vaas met een smallere hals goed tot hun recht. De zijkanten ondersteunen de lange,                 

zachte stelen namelijk optimaal. Maar let op: prop er niet te veel bloemen in, dan staan ze al snel te                    

stijf samengeperst. 

 

Bolvazen voor weelderige bloesems 

Hortensia’s, pioenrozen, tropische lelies: ronde, zware bloesems komen in bolvazen helemaal tot            

hun recht. De weelderige bloemen kunnen ontspannen tegen de vaasrand leunen. Bloem en vaas              

leggen de nadruk op elkaars ronde vormen. Nog een voordeel is dat bolvazen veel water kunnen                

vasthouden, wat voor dorstige rozen optimaal is. 

 

Flesvazen voor losse bloemen 

De smalle opening van een flesvaas is perfect om een enkele bloem of groot groen blad, zoals                 

monstera, in scène te zetten. Minder is meer voor deze vaassoort: maximaal drie stelen zodat de                

schikking losjes blijft. Leuk is ook om een boeket over verschillende flesvazen te verdelen en ze in                 

een eclectisch groepje neer te zetten. 

 

Minivazen (vlak of met smalle hals) 

Jammer genoeg breken bloemknoppen af en toe van hun stelen af. Met een minivaas, of zelfs een                 

windlichtje, is dat geen probleem: zet de knop erin en geef ’m een tweede kans! Maar ook paarden-                  

of veldbloemen hebben in zo’n klein vaasje genoeg ondersteuning. En leeg zijn ze ook super als                

tafeldecoratie! 

 

Tips voor alle vaassoorten 

● Vuistregel: er moet altijd minstens nog een derde van de bloem uit de vaas steken 

● Gekleurde vazen benadrukken de bloesems, niet het groen 

● Glazen vazen kunnen altijd 

● Zet bloemen schuin in de vaas, dat ziet er natuurlijker en mooier uit 

 

Hoe houd je bloemen langer vers? 

1. Het allerbelangrijkst is een schone vaas. Door achtergebleven viezigheid of bacteriën kunnen            

je bloemen sneller verwelken. Doe je vaas daarom dus altijd even in de vaatwasser of reinig                

hem met heet water, een afwasborstel en schoonmaakazijn. 

2. Geef de bloemen elke dag vers water. Speciale meststoffen van de bloemist verlengen ook              

de levensduur. 



3. Wist je dat het membraan op de plek waar de bloem is afgesneden zich al na 15 minuten                  

afsluit? In de tijd dat je je boeket naar huis brengt, kunnen de stelen al dichtgaan. Snijd ze                  

thuis dus nog een keertje af om er zeker van te zijn dat ze genoeg water opnemen. 

 

Mocht u dit artikel willen publiceren, vermeld dan alstublieft ‘home24’ als bron en citeer              

home24-hoofdinrichtingsexpert Steven Schneider. Graag ontvangen we een exemplaar van uw          

publicatie - ook digitaal. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Over home24 

Home24 is hét leidende pure-play home & living e-commerce platform van continentaal Europa en              

Brazilië. Met meer dan 85.000 producten, die bij meer dan 500 fabrikanten worden ingekocht, heeft               

home24 een uniek aanbod van grote en kleine meubels, tuinmeubels, matrassen en verlichting.             

Home24 is gevestigd in Berlijn en heeft wereldwijd meer dan 1.000 mensen in dienst. De               

onderneming is actief op zeven Europese markten: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland,           

Zwitserland, België en Italië. Daarbij is home24 aanwezig in Brazilië. In Europa levert het bedrijf haar                

producten - ongeacht grootte en gewicht - gratis aan huis én haalt ze gratis op als de klant toch niet                    

tevreden is. Het assortiment van home24 omvat veel merken, waaronder een groot aantal eigen              

merken. Home24 is genoteerd aan de beurs van Frankfurt (ISIN DE000A14KEB5). Meer informatie is              

te vinden op www.home24.com. 

 

Contact 

Stuur voor meer informatie een mailtje naar pers@home24.nl. 

 

http://www.home24.com/

