
Het drogen van bloemen                                   

 

In een vitrine, als kroonluchter, of in een mooie expositielijst aan de muur: met 

droogbloemen kun je elke hoek decoreren. Met hun intense kleuren en tere 

blaadjes zorgen ze ervoor dat de zomer nog lang merkbaar is in huis. Maar 

hoe pak je dat eigenlijk het beste aan, bloemen drogen? Wij zetten 5 handige 

manieren op een rij. 

 

1. Aan de lucht 

Verwijder overtollige bladeren en bind de bloemen met elastiekjes bij elkaar in 

kleine bossen. Hang ze vervolgens ondersteboven op een warme en droge 

plek, zoals de zolder. Om de originele kleur te behouden, kunnen bloemen het 

best in het donker drogen. Hoe sneller ze drogen, hoe beter het resultaat. 

Tip: Bind de droogbloemen eerst aan een tak, en bevestig die aan het 

plafond. 

 



2. Kartonnen doos 

Bloemen drogen mooi op in een kartonnen doos met deksel. Je hoeft de 

bloemen niet te persen, maar kunt ze gewoon zo, in hun geheel, in de doos 

leggen. 

Tip: Gedroogde rozen worden nog mooier als de rand van de bovenste 

blaadjes een tipje goudkleurige verf krijgt. 

3. Persen 

Veel mensen kennen deze methode wel van vroeger op school, toen je 

bladeren droogde in een telefoonboek. Leg de bloemen of bloemblaadjes 

voorzichtig tussen vloei- of keukenpapier in dikke boeken of een plantenpers. 

Gebruik je een boek? Leg er dan een zwaar voorwerp op om al het vocht uit 

de bloemen te trekken. 

Tip: Gebruik de geperste bloemen en bladeren bijvoorbeeld om 

(menu)kaarten of cadeaus mee te versieren. 

 

4. Silicagel 

Vul een platte bak die je luchtdicht kunt afsluiten met een laag silicagel van 

ongeveer 5 cm dik. Prik de bloemen in de gel en schep vervolgens voorzichtig 

meer kristallen tussen en rond de bloemen om ze te bedekken. Sluit de bak 

goed af, zodat er geen lucht bij kan komen. Na een paar dagen kun je 

controleren of de bloemen voldoende gedroogd zijn. Laat ze niet te lang 

liggen. Dan worden ze broos en donker. 

Tip 1: Nog een manier om bloemen in hun geheel te drogen: leg ze in een 

schaal met rijst. 

Tip 2: Ook bladeren staan prachtig in een houten expositielijst aan de muur. 
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5. In de oven 

Dit kan alleen met een heteluchtoven, omdat de oven in een lage 

temperatuur moet kunnen. Bloemen met veel bloemblaadjes zijn goed in de 

oven te drogen. Bijvoorbeeld chrysanten of korenbloemen. 

Zo ga je te werk: knip wat kippengaas af waar je de stengels van de bloemen 

door het gaas kunt steken. Deze leg je op een ovenplaat. Verhit de oven op 

38 graden en laat de bloemen er een aantal uur in staan. Kijk regelmatig of de 

bloemen al droog zijn. 

Haarlak 

Je kunt wat haarlak over de gedroogde bloemen spuiten. Zo behouden ze 

hun vorm beter en zijn de bloemen minder breekbaar. 

 
 

 

 


