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Milieu en duurzaamheid

+31 (0)6 53998364
m.loerakker@lubbelisse.nl

Milieu en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn continu
op zoek naar verbeteringen binnen onze bedrijfsvoering die ten goede
komen aan het milieu. Daarbij streven wij ernaar zoveel als mogelijk
duurzame producten beschikbaar te stellen en daarmee in te spelen op
de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen. Onze
aantoonbare certificaten betreffende milieu en duurzaamheid zijn:
MPS

Inmiddels zijn wij al vele jaren aangesloten bij het Milieu
Project Sierteelt (MPS). Met dit milieucertificaat kunnen wij
onze mate van duurzame bedrijfsvoering aantonen. Om deze
certificering te waarborgen hergebruiken wij veel van onze
803746 verpakkingen en maken we enkel gebruik van dozen van
gerecycled karton. Daarnaast vervoeren wij onze materialen en producten
zo efficiënt mogelijk en zijn wij in het bezit van milieuvriendelijke
transportmiddelen, waardoor we ook in binnensteden met milieuzones
terecht kunnen.
SKAL

Als leverancier van biologisch geteelde bloembollen,
behoren wij vanaf maart 2015 ook tot de groep
gecertificeerde bedrijven van biologische producten in
Nederland. Het hierbij horende certificaat hebben wij in
ontvangst mogen nemen uit handen van Skal (het bio
controle orgaan in Nederland). Met dit certificaat garanderen wij onze klant
van een betrouwbaar biologisch product.
PlanetProof-certificaat
Wij zijn in het bezit van het PlanetProof en Milieukeur
certificaat. Dit zijn de onafhankelijke keurmerken voor
duurzame producten in het openbaar groen. PlanetProof is
tevens een internationaal productcertificaat.
Deze keurmerken voor bloembollen zijn in het leven
geroepen om naast de reguliere bloembollen en de
biologisch geteelde bloembollen ook een tussenvariant
te bieden. Nu er vanuit overheid en consument een
toenemende vraag is naar duurzame bloembollen, maar het
aanbod biologisch geteelde bloembollen te klein is om aan alle vraag te
voldoen, is er groeiende behoefte naar een tussenvariant.

Bee Surprise Mix - Wassenaar

Het verbreden van de biodiversiteit is op dit moment een ‘hot item’ en uiterst noodzakelijk. Met dit speciaal ontwikkelde
bijenmengsel scoort u op meerdere fronten; een goede voedselbron voor het insectenleven, het geeft een prachtig beeld en
vrolijkt iedereen op na een donkere winterperiode.

Bijen Mix - Sassenheim

De door ons ontwikkelde Bijen Mix bestaat uit een aantal bolgewassen die voorzien in de voedsel behoefte van bijen en andere
insecten. De mix bestaat uit o.a. crocus, Chionodoxa, Scilla, Muscari en verwilderingstulpen. Alle toegepaste bolgewassen hebben
goede verwilderingscapaciteiten en zorgen, bij een juist beheer, voor een jarenlang terugkerende bloei.

De eikenprocessierups vormt een groot probleem. De haren van de eikenprocessierups zorgen voor irritatie van huid, ogen
en luchtwegen. De eikenprocessierups wordt op verschillende manieren bestreden, w.o. wegzuigen en branden. Een andere
en veel duurzamere manier is om ervoor te zorgen dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals gaasvliegen en
sluipwespen, worden aangetrokken. Door de biodiversiteit te vergroten op de locaties waar deze rupsen zijn gesignaleerd zullen
ook de natuurlijke vijanden worden aangetrokken. Bloembollen en bloemzaden zullen derhalve een belangrijke rol hierin spelen.
Voorkomen is immers beter dan genezen.

Amazing Mix Voorschoten

Dit mengsel komt onder normale
weersomstandigheden al in februari tot
bloei. Een kleurrijk schouwspel van botanische
en grootbloemige crocussen kondigen het
voorjaar aan. Tulipa’s, narcissen en diverse
bijzonder bolgewassen vervolmaken dit mooie
mengsel in de maanden maart en april.

Vroegbloeiende mengsels

Early Spring Mix - Capelle a/d IJssel

Een veel gehoorde klacht met betrekking tot de toepassing van bloembollen in het openbaar groen is: “Kunnen jullie het afgestorven
loof van de bloembollen niet afmaaien? Het ziet er verwaarloosd uit”. Reden wellicht om voor een kort bloeiend mengsel te kiezen.
Deze mengsels kondigen laat in de winter het vroege voorjaar aan en kunnen weer redelijk vroeg worden afgemaaid.

Blushing Mix - Oegstgeest

Mix 4 Pleasure - Houten

Een vroege bloei van geel/oranje narcissen in dit mengsel, met daarop volgend een witte narcis, kleurt de locatie in twee
bloeiperiodes. De derde bloeitijd wordt opgevolgd door blauwe Camassia’s. Om het bloeiresultaat te verlengen tot in de maand
juni, hebben wij mooi paars bloeiende Alliums toegevoegd.

Buzzing Mix - Den Bosch
Na de successen van o.a. de gemeente Breda en Eemnes hebben vele gemeenten dit voorbeeld gevolgd en zijn het avontuur aangegaan
om bloembollen te combineren met bloemzaden. De werkwijze die wij gedurende de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en verfijnd
blijken een verbluffend goed resultaat te geven waardoor wij overtuigd zijn van deze nieuwe toepassing.

Buzzing Mix diverse locaties

Oost - Gelre

Oost - Gelre

Edam - Volendam

Breda

Westland

Westland

Westland

Haarlemmermeer

Brilliant Mix - Utrecht

Door omvormingen van heesters/gazons naar bloemrijke bermen, ontstaan er mogelijkheden om bloembollen met één-/meerjarige
bloemzaden te combineren. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met een aantal locaties te planten met bloembollen en in te
zaaien met een bloemrijk mengsel. Ook bij de toepassing van dit concept is de uitgangssituatie van belang voor het slagen van deze
combinatie. Uiteraard kunnen wij daar een adviserende rol in spelen.

Brilliant mix - divers

Noordwijk

Amsterdam
Uithoorn
Den Bosch

Uithoorn

Breda

Pluk Mix

Wij vinden het
een uitdaging om
buurtbewoners meer
betrokken te laten zijn met
‘hun’ openbaar groen. Door het
gebruiken van plukmengsels,
kunnen burgers hun eigen
‘boeket’ samenstellen. Uit
ervaringen is gebleken dat
dit leidt tot een grotere
betrokkenheid bij het
openbaar groen.

Rinteln

Zaanstad

Breda

Harderwijk

Breda

Vanuit de politiek worden er vaker keuzes gemaakt om de biodiversiteit binnen de gemeenten te vergroten. Eén van de maatregelen
die worden genomen is om de bermen extensiever te beheren en bloemrijker te maken. De toepassing van bloembollen gecombineerd
met bloemzaden wordt op grotere schaal uitgevoerd. Een aantal resultaten van deze toepassing hebben wij op deze pagina
weergegeven.
Houten

Bloemzaden

Kaag en Braassem

Westland

Den Bosch

Vaste planten

Lubbe Lisse staat bekend om haar innovatieve en creatieve oplossingen om kleur en biodiversiteit te verzorgen in het openbaar
groen. Veelal worden wij geassocieerd met bloembollen. Toch kweken wij al vele tientallen jaren vaste planten en hebben kennis
en expertise in huis. Graag verzorgen wij voor u een ontwerp met beplantingsplan, bodemverbetering, uw aanplant en ook het
onderhoud en nazorg. Uiteraard werken wij met soorten die zich in het openbaar groen hebben bewezen en beschikken over de
juiste eigenschappen (snelle ‘dichtgroeiers’, sterk en te mulchen).

Tussenbeplanting

Leiden

Noordwijk

Om uw vaste planten- en/of
heesterbeplanting extra cachet
te geven is de toepassing van
bloembollen vaak verrassend.
Een bijkomend voordeel is dat de
biodiversiteit wordt vergroot en
de leefomgeving van de bewoners
wordt verbeterd.

Lisse

Noordwijk

Lubbe

Machinaal planten

Er zijn veel redenen waarom onze klanten gebruik maken van onze plantmachine. De belangrijkste reden is wel de besparing
van tijd en geld. Wij hebben verschillende plantmachines tot onze beschikking zodat wij ook andere uitdagingen aan kunnen (w.o.
taludbeplanting en planten tussen bomen).

Plantmachine onder gras

Talud plantmachine

Plantmachine onder gras

Verstek plantmachine

Plantmachine volle grond

Mulchen

Dienstverlening

De laatste jaren is het gebruik van vaste planten in het openbaar groen sterk
toegenomen. Deze vaste planten dienen in het voorjaar, net als ze gaan uitlopen, te
worden gemulcht door middel van een mulchmachine. U kunt Lubbe Lisse in het
voorjaar inschakelen om deze werkzaamheden door ons gekwalificeerd personeel te
laten uitvoeren.

Bemesting
Om de levensduur van uw beplanting te verlengen, is het belangrijk dat uw beplanting jaarlijks
wordt bemest. Wij werken met een 100% organische meststof. Belangrijk is dat de bemesting
zo is samengesteld dat het gras niet extra gaat groeien maar de bloembollen wel worden
voorzien van de stoffen die het nodig heeft voor een goede bloem/bol-ontwikkeling. Uiteraard
kunnen wij u daarover adviseren. Wij kunnen zowel tijdens het planten door middel van een
speciaal ontwikkelde applicator als ook in het voorjaar deze werkzaamheden voor u uitvoeren.
Buurtparticipatie
De laatste jaren is het beleid er steeds meer op gericht om
bewoners meer betrokken te laten zijn met hun eigen buitenruimte.
Initiatieven op het gebied van beplantingskeuze en het aanbrengen
daarvan wordt door de overheid gestimuleerd. De vraag naar het
gebruik van bloembollen in het openbaar groen wordt veel gesteld.
Lubbe Lisse kan u van dienst zijn in het opzetten, begeleiden en
uitvoeren van uw participatieprojecten.

Handmatig planten
Niet altijd kunnen wij de bloembollen machinaal planten. In die gevallen kunnen wij ook de
bloembollen handmatig planten. Onze werknemers beschikken over het juiste materieel en
certificaten om dit op een professionele manier voor u uit te voeren.

Elk voorjaar zijn we intensief onderweg om nieuw aangeplante locaties te bekijken en beoordelen. Op de resultaten pagina’s geven
wij een kort overzicht van een aantal locaties die wij afgelopen voorjaar hebben bezocht.
Almere

Artikel op de website van de
gemeente Haaksbergen:

Almere

Haaksbergen in bloei!
Gepubliceerd: 18-4-2018

“In september vorig jaar plantte de

Resultaten

gemeente aan de Albert Cuijplaan
een bollenmengsel in met de
welluidende naam Bee Surprise Mix.
En een bijenverrassing werd het. Want
inmiddels is de bollenmix tot volle
wasdom gekomen en lijkt de Albert
Cuijplaan welhaast een dependance
van de Keukenhof...
Naast de magnifieke bloemenpracht,
is het bloemenmengsel bij uitstek
geschikt als voedingsbron voor bijen
en insecten. De bloemen zorgen voor
stuifmeel en nectar in een periode
waarin hieraan een groot gebrek is.

Complimenten

Apeldoorn

De complimenten uit het dierenrijk
blijven vooralsnog uit, maar enkele
inwoners hebben richting medewerkers
van de gemeente al waarderende
woorden gesproken over de
bloemenzee. Die complimenten steken
we graag in onze zak! Ook de komende
weken kunnen inwoners nog genieten
van de explosieve bloei en de vele
kleurwisselingen.

Haaksbergen

Resultaten

Assen

Assen

Bad Pyrmont

Leiden

Peine

Wijdemeren

Bloembollen in substraat - Harderwijk

Bloeischema

Aug.

Jul.

Beheer type
Jun.

Mei

Apr.

Mrt.

Mengsels

Feb.

Maand

Intensief Extensief

Bijvriendelijk Bloeihoogte

Bee Surprise Mix

ü

«««««

10-30 cm

Bijen Mix
Sassenheim**
Amazing Mix
Voorschoten**

ü

«««««

10-30 cm

ü

«««««

10-20 cm

Early Spring Mix**

ü

«««««

10-15 cm

Blushing Mix

ü

«««««

10-20 cm

Mix 4Pleasure
Houten**
Buzzing Mix Den
Bosch

ü

«««««

20-80 cm

ü

«««««

10-80 cm

Brilliant Mix Utrecht

ü

«««««

20-80 cm

ü

«««««

25-40 cm

ü

Pluk Mix**
** Ook biologisch verkrijgbaar

Vaak wordt ons de vraag gesteld: “wanneer kunnen wij het afstervende loof
afmaaien?” Als stelregel hanteren wij altijd 6 tot 8 weken na het laatste
bloeimoment. Uiteraard zijn weersinvloeden van belang voor het maaibeleid.
Indien het loof bruin is en zonder veel kracht uit te oefenen losgetrokken kan
worden van de bol, mag er gemaaid worden.

De afgelopen jaren
hebben wij vele
mengsels ontwikkeld
die elk hun eigen
meerwaarde hebben
in het openbaar groen.
In het kader van
duurzaamheid (minder
papier verbruik), hebben
wij ervoor gekozen om
de meest populaire
mengsels in onze flyer
weer te geven.
Hiernaast vindt u een
schematisch overzicht
van deze populaire
mengsels met bloeitijden,
bloeihoogtes, de mate
van bij-vriendelijkheid
en op welke type gras
de mengsel het beste
tot hun recht komen
(intensief of extensief
beheerd gras).
Voor beeldmateriaal van
al onze overige mengsels
verwijzen wij graag naar
onze website:
www.lubbelisse.nl

