JUB HOLLAND

FOCUS OP DUURZAAMHEID
Milieu en duurzaamheid
Genieten van groen, kleur en de natuur begint tijdens de teelt van uw bloembollen. Daarbij
beperken we de milieudruk tot een minimum.
JUB Holland is al generaties verantwoord aan het ondernemen, wij zijn als kwekerij lid van
MPS in de A categorie en sinds vorig jaar ook lid van NL-greenlabel, een nieuw initiatief
van Lodewijk Hoekstra en Nico Wissink.
NL-greenlabel heeft als doel een duurzame buitenruimte te cre‘ren door duurzaam geproduceerde producten toe te passen en deze buitenruimte te certificeren, JUB heeft ook hier de
A status verkregen. Wij geven als 4e generatie familiebedrijf de garantie dat onze bloembollen
op een duurzame manier worden geteeld, verpakt en vervoerd.

Duurzame beplanting

BLOEMBOLLEN
HELPEN DE NATUUR
Op maat gemaakte bloembollen biodiversiteit mengsels

Het bloembollen plantconcept is een uitstekende methode om voor
een langere tijd kleur in de bermen aan te brengen. In een tijd van
bezuinigingen en het omvormen van wisselperken, rozen- en heestervakken wordt er vaak gekozen voor het overstappen op bermen die
nog maar een of twee maal per jaar worden gemaaid. Het planten
van bloembollen is een relatief lage investering per m2 en het aantal
maaibeurten is beduidend minder. Daarentegen is de bloeitijd bijna
een half jaar. Bij het juiste sortiment kunnen de bloembollen wel tot
tien jaar kleur geven.

Planten van bloembollen
Natuurlijk worden de meeste bollen gewoon met de hand geplant in particuliere tuinen of parken, maar er is ook een mogelijkheid bloembollen
met de machine aan te planten.
JUB Holland heeft 25 jaar geleden diverse types plantmachines ontwikkeld die op een eenvoudige manier vele bloembollen kunnen planten in
bestaande gazons of bermen.
Er is een mini plantmachine voor de particuliere tuin en er zijn grotere
modellen voor het openbaar groen. De capaciteit is ongeveer 10.000 25.000 bollen per uur met nagenoeg geen schade aan de grasmat. Bekijk op www.jubholland.nl de film.

JUB helpt de NBV
JUB Holland schenkt € 0,50 van elke vierkante meter die wordt aangeplant. De NBV zal dit geld gebruiken voor voorlichting en educatie over
bijen, bijenhouden en over aanplant en onderhoud van insectvriendelijke
planten.

BLOEMBOLLEN VOOR BERMEN EN PLANTSOENEN

BETREK UW BURGERS!
Bloembollen voor blije bijen
Dit najaar is een bijzonder bloembollenpakket voor bijen verkrijgbaar bij de NBV en tuincentra. Door het planten
van deze geselecteerde bloembollen cre‘er je niet alleen een bloeiende lentetuin maar lever je ook een positieve
bijdrage aan de bijenpopulatie in Nederland. Het bollenpakket dat mede op advies van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) is samengesteld, bevat een mix van lentebloeiers die de tuin van februari tot half juni
kleur geven en aantrekkelijk zijn voor bijen.

Biodiversiteit voor de tuin
Het bijenpakket bestaat uit zes verschillende soorten bloembollen die
door de NBV zijn geselecteerd. Deze bloemen produceren veel nectar
en stuifmeel, daardoor zijn ze extra aantrekkelijk voor bijen. Omdat
de bollen verwilderen en dus elk voorjaar weer tot bloei komen, wordt
met de bollenmix een blijvende bijdrage gegeven aan een gezonde
bijenpopulatie. Ook de variatie in bloemen (biodiversiteit) en de gespreide bloeiperiode van bijna vijf maanden is goed voor bijen.

www.bijenhouders.nl/winkel/bloembollenpakket
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Naast de verkoop aan particulieren van het “blije bijen bollenpakket”
worden ook gemeenten en andere bezitters van grond opgeroepen de
bijen ook in het vroege voorjaar te helpen aan nectar en stuifmeel.
Als in het vroege voorjaar de koningin weer begint met het leggen van
eitjes waar na enige dagen larven uitkomen heeft het bijenvolk voor tot
de voeding van deze larven veel stuifmeel nodig. Dat is in het vroege
voorjaar niet altijd in grote hoeveelheden aanwezig. Niet ieder bijenvolk kan over grote hoeveelheden wilgenstuifmeel beschikken. De diverse in de bollenkrant beschreven bloembollen kunnen een welkome
aanvulling zijn.

IN 2013 ZIJN ER 20 GEMEENTEN GEWEEST
DIE BIJ ELKAAR 10.000 M2
VAN DIT BIJENMENGSEL HEBBEN AANGEPLANT.

Het bijenpakket is vanaf september voor € 9,95 verkrijgbaar bij diverse tuincentra en bij de Nederlandse BijenhoudersVereniging te bestellen via:

Jac. Uittenbogaard & Zonen BV

In dit nummer van ons vakblad Bijenhouden en het maandblad van
de Vlaamse Imkersbond is de zogenaamde “bollenkrant“ bijgesloten.

Nederlandse BijenhoudersVereniging

www.bijenhouders.nl

Ook dit jaar gaan we als imkers weer op pad naar onze gemeenten
om hen te vragen dit mengsel in het openbaar groen aan te planten. In
de afgelopen periode zijn er veel gemeenten geweest die belangstelling voor dit mengsel hebben getoond. De NBV heeft een actieve rol
gespeeld in de voorlichting aan deze gemeenten. Wij, imkers, kunnen
hen verder stimuleren om tot actie over te gaan. Juist in tijden van
bezuiniging zoeken gemeenten naar mogelijkheden om bermen en
plantsoenen kleurrijk te houden via een verstandige en economisch
verantwoorde investering. Daar waar bloeiende bollen staan kan pas
gemaaid worden nadat deze enige weken zijn uitgebloeid. Dit kan
één of meerdere maaibeurten schelen. De bollen uit het mengsel vermeerderen zich gemakkelijk en komen jaar in jaar uit terug.

DAARDOOR IS DEZE INVESTERING VOOR
GEMEENTEN OOK ECONOMISCH VERANTWOORD.
Uit ervaring weten we dat een bezoek aan een beleidsambtenaar,
stadsecoloog of zo nodig de wethouder met uitleg over de voordelen
en de noodzaak van de aanplant van dit bollenmengsel kan leiden
mooie resultaten. Er zijn een aantal voorbeelden van gemeenten die
oppervlakten tot wel 1600 m² hebben gerealiseerd. Voor gemeenten
staat het leverende bedrijf klaar om te adviseren.

JUB HOLLAND LEVERT EEN TOTAALPRODUCT
VAN ADVIES TOT AANPLANT.
De aanplant gebeurt met een speciale machine die de bollen plant
onder de grasmat zonder noemenswaardige schade aan deze grasmat aan te brengen. Bijkomend voordeel is dat de NBV 50 eurocent
ontvangt van iedere vierkante meter die met het “blije bijen bollenmengsel” wordt aangeplant.

ADVIES VOOR GEMEENTEN
Als u wilt weten of uw gemeente belangstelling heeft getoond dan
kunt u per e-mail aan yoga.riet@ziggo.nl de naam van de betreffende ambtenaar opvragen. Mocht de gemeente nog geen belangstelling
hebben getoond dan kunt u degene zijn die hen overtuigd van nut en
noodzaak van de aanplant van dit mengsel. In het najaar zal ook voor
particulieren dit bollenmengsel weer beschikbaar zijn in ons Bijenhuis en bij diverse tuincentra.

Aat Rietveld,
ambassadeur Groen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging

24-7-2014 14:51:42

KANSEN VOOR KLEUR
IN HET WIJKGROEN VAN
ALKMAAR
Meer kleur in het groen is een van de items
van het Alkmaarse groenbeleid. Daarom
plant de gemeente steeds meer vaste planten
en kleuren ieder voorjaar honderdduizenden bollen de bermen en plantsoenen van
Alkmaar.
Sinds de laatste tien jaar laat de gemeente de bollen machinaal planten. Door deze
besparing in de plantkosten konden er meer
bollen geplant en is het beeld van het groen
in het voorjaar behoorlijk verbeterd.
Ook de verschillende nieuwe bollenmengsels
die op de markt zijn gebracht, dragen daar
aan bij. Tot voor kort was het bijzonder dat
er twee of drie verschillende narcissoorten
in groepen door elkaar werden geplant. Nu
bloeien in een berm van februari tot en met
juni krokussen, anemonen, blauwe druifjes,
tulpen, prairielelies en sieruien helemaal
door elkaar.

VEENENDAAL
FASE 1
Van oudsher is Veenendaal sterk verbonden
met bijen. De jaarlijkse bijenmarkt geniet
landelijke en historische bekendheid. De gemeente Veenendaal hecht grote waarde aan het
concreet vormgeven van het bijenbeleid. Het
versterken van de bijenbiotoop door aanplant
van drachtplanten die veel nectar en stuifmeel
leveren is hierbij het belangrijkste speerpunt.

NATUUR IN DE STAD GEEFT
KLEUR AAN ONS BESTAAN
Natuur in de stad is een ander belangrijk
aandachtspunt in Alkmaar. De gemeente
houdt daarom rekening met de vogels, egels,
vleermuizen en amfibieën bij de aanleg van
het groen. En natuurlijk ook met de vlinders,
bijen en hommels. Zij zorgen voor de bestuiving van veel soorten planten en zijn een
belangrijke schakel in de natuurontwikkeling en de natuurbeleving.

De aanplant van het bloembollenmengsel voor
bijen past hier perfect in. Het zorgt voor drachtplanten juist in een tijdstip dat de bij dit hard
nodig heeft. Daarnaast zorgt de gekozen locatie
in het centrum en langs een hoofdfietsroute
ervoor dat veel mensen kunnen genieten van de
kleur- en bloemenpracht.

Zo zijn er de afgelopen jaren twee vlindertuinen aangelegd, die ook voor deze insecten
veel lekkers te bieden hebben.

Menno Buis,
projectvoorbereider Gemeente Veenendaal

BOLLENMENGSEL VOOR BIJEN
In het najaar 2013 heeft de gemeente in een
berm vlak bij één van de bestaande vlindertuinen voor het eerst een bollenmengsel voor
bijen en vlinders geplant. Daarmee sloeg ze
twee vliegen in een klap: in het afgelopen
voorjaar én meer kleur én meer natuur in de
stad!

VEENENDAAL
FASE 2

Zowel burgers als medewerkers van de gemeente zijn enthousiast over het resultaat.
Samen met de plaatselijke bijenverenigingen
en de KNNV gaat de gemeente nu kijken
welke plekken nog meer geschikt zijn voor
dit soort mengsel.

BREDA, FASE 1

PLANT
BLOEMBOLLEN
VOOR
BLIJE BIJEN!

VLINDER MENGSEL

SAMENWERKING MET NBV

ADVISEREN & PLANTEN

Bloembollen verhogen de biodiversiteit in de openbare ruimte, zij vervullen een belangrijke rol in de
voedselvoorziening van voedsel voor bijen, hommels
en vlinders. Voor JUB Holland is dit een belangrijk
item. Daarom heeft JUB samen met de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) speciale mengsels
ontwikkeld die geschikt zijn voor bijen.

JUB Holland adviseert graag over het te gebruiken sortiment en kan voor zowel levering als aanplant zorgen. Een
speciaal ontwikkelde plantmachine kan effici‘nt worden
ingezet waardoor op de kosten kan worden bespaard.

Dankzij meer dan 100 jaar ervaring op de eigen
kwekerij en kennisuitwisseling met onderzoeksinstituten zijn we tot meer in staat dan alleen de bekende voorjaarsmengels te leveren.
Onze speciale doorbloeimengels
staan garant voor bijna een half
jaar sierwaarde.

BIJEN MENGSEL

DENK OOK OM DE VLINDERS!
Vlinders zijn eveneens een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze stellen hoge eisen aan hun leefomgeving.
Als op plaatsen veel vlinders voorkomen dan gaat het
daar goed met de natuur. Vlinders leven van nectar. Het
vlindermengsel is daarop speciaal afgestemd en bloeit
vanaf het eind van het voorjaar.

BREDA, FASE 2
Bloembollen helpen de natuur 2014.indd 2

24-7-2014 14:51:52

