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Langbloeiende
bollenmengsels:

Eén keer
planten,
jarenlang
plezier!
Door de gemeentelijke bezuinigingen in het openbaar groen wordt steeds meer
gekozen voor zogenaamde arbeid extensieve planten én voor gras. Over het
algemeen verdwijnt hierdoor veel kleur uit het groen in de openbare ruimte. Het in
Lisse gevestigde G. Lubbe & Zoon BV heeft hiervoor dé oplossing in huis: Een groot
assortiment langbloeiende bollenmengsels.
Jarenlange internationale ervaring
Het in 1900 opgerichte G. Lubbe & Zoon BV uit Lisse
is inmiddels toe aan de vierde generatie die het familie bedrijf runt. Het bloembollen bedrijf werkt zeker
niet alleen voor Nederlandse klanten, ook in België,
Luxemburg, Duitsland en Engeland kan men genieten
van hun mooie bloemenselecties die de openbare
ruimte opvrolijken. Door deze jarenlange en internationale ervaring loopt Lubbe vaak genoeg tegen nieuwe uitdagingen aan. Een daarvan is de recentelijke
bezuiniging op het onderhoud van het openbaar
groen in Nederland. De heester en de rozenvakken
hebben op veel plekken plaatsgemaakt voor groen
dat minder arbeidsintensief is. Deze oplossingen zijn
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echter in veel gevallen ook een stuk minder kleurrijk.
Om dit probleem als gemeente en provincie te ondervangen kan het beste gekozen worden voor mengsels
van verschillende bollen die in het najaar worden
geplant. Van februari tot en met mei kunnen de bewoners, na de lange wintermaanden, hierdoor namelijk genieten van een veelzijdig kleurenpallet.

Intensief en extensief
Natuurlijk zijn er ook plaatsen die door gemeenten
nog steeds intensief worden onderhouden. Intensief
betekent dat het gras op deze plekken wekelijks
wordt gemaaid. Aangezien bloembollen meestal onder het gras worden geplant houdt Lubbe hier ook

rekening mee. Zo kunnen er mengsels worden samengesteld voor plaatsen die in- en extensief (twee
tot drie keer per jaar) worden onderhouden. Lubbe
houdt zich echter niet alleen met het planten en het
in samenspraak samenstellen van de mengsels bezig.
Ook de bemesting op maat verzorgen zij voor hun
klanten. Voor provinciale “N” wegen zou bijvoorbeeld
de extensieve variant een zeer goede oplossing zijn
voor de saaie stukken groen langs deze wegen.

Het belang van biologisch kleurrijk
openbaar groen
Het is al vaak geschreven: bijen (en vlinders) zijn
uitermate belangrijk voor de biodiversiteit. Voor bijen
die in het voorjaar uitvliegen is het van levensbelang
dat er direct voldoende voedsel te verkrijgen is. Het
meeste van hun nectar halen zij in die periode dan
ook uit de vroegste bloemen die in het voorjaar tevoorschijn komen. Net als het verbod op chemicaliën
om onkruid te bestrijden in de openbare ruimte (vanaf november 2015) krijgt de teelt van biologisch geteelde bollen ook steeds meer aandacht.Lubbe heeft
daarom sinds kort ook een biologisch dynamische
(bd) bollen lijn opgezet die SKAL (Europees orgaan
voor biologische producten) gecertificeerd is. Lubbe
vertolkt met deze speciale Bee S Kal mix in samenwerking met BD Imkers, Bijenlint en food4bees een
voortrekkersrol in deze belangrijke ontwikkeling.

kunnen. Door deze initiatieven worden niet alleen de
gazons en het openbaar groen aantrekkelijker en dus
leefbaarder gemaakt. De sociale cohesie die door de
buurtparticipatie wordt gestimuleerd is minstens zo
belangrijk voor onze rap urbaniserende samenleving.
Een mooi voorbeeld hiervan is een door Lubbe aangelegde pluk tuin in een Amsterdams park waar buurtbewoners zelf hun bloemen mochten plukken.

Zoveel wensen, zoveel mengsels
Bij gemeentelijke omvormingsprojecten van in- naar
extensieve onderhoudsvormen zijn bloembollen een
zeer goede optie om de biodiversiteit te stimuleren en
het groen in de openbare ruimte kleurrijk te houden.
Afhankelijk van het beheer zullen zij adviseren wat de
meest geschikte bollenmengsels hiervoor zijn. En dan
heeft u niet alleen de keuze uit biologisch en niet biologische bollenmengsels: Naast de Bijenmix is er ook de
Vlindermix die beide soorten gevleugelde vrienden van
hun nodige nectar voorziet. De Natural mix bevat onder
andere Narcis, Chionodoxa en Fritillaria. De plukmengsel mix is in haar grote diversiteit uitermate geschikt
voor parken en ruimtes waar bewoners gestimuleerd
kunnen worden hun eigen boeket samen te stellen. Of
wilt u liever een mooie verloop van kleuren door de
maanden heen? Kies dan voor de Mix 4 Pleasure. En dit
is nog maar een kleine greep uit het assortiment!

Buurtparticipatie
Het komt steeds vaker voor dat buurtbewoners Lubbe
benaderen met de vraag of zij voor hun wijk bloembollen mengsels geleverd kunnen krijgen. Dit komt vooral
omdat gemeenten tegenwoordig wijkbudgetten beschikbaar stellen waar bewoners zelf mee aan de slag

Maar het meest belangrijke voordeel van bloembollen
is toch dit: Lubbe plant de mengsels eenmaal en door
de verwildering van de bollen heeft u én de bewoners
in uw gemeente of provincie er jaren en jaren lang
plezier van!
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