Gemengde bloembollen voor lentes vol
geur, kleur en fleur
Flower Your Place brengt met bloembollencombinaties het hele voorjaar
lang lentesfeer in het openbaar groen
Flower Your Place in Boskoop richt met speciaal samengestelde bloembollencombinaties als Fabio, Serena, Burgundy en Sunrise de pijlen op
overheden en bedrijven in binnen- en buitenland. Bedenker Stephan Dorsman: ‘Wij zijn de kleurbrengers van het vroege voorjaar.’
Auteur: Ruud Jacobs
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Verbeelding

Machinaal planten.

In menig particuliere tuin zorgen bloembollen in
het vroege voorjaar sinds jaar en dag voor geur,
kleur en pracht. Wanneer is Flower Your Place in
de wereld van het institutionele groen gestapt en
hoe is het idee geboren?
Dorsman: ‘Dit jaar zijn we drie jaar bezig. Flower
Your Place is opgericht door een groepje ondernemers die opgegroeid zijn met en geschoold in
de reguliere boomkwekerijprincipes. Onze ambitie ging echter verder en resulteerde in diverse
aandachtsgebieden, waarbij goed anticiperen op
natuurinvloeden altijd een belangrijke motto was
en is. Liefde voor bloemen, planten en dieren
heeft ons drie jaar geleden doen besluiten tot de
oprichting van dit bedrijf. De natuur dichter bij
de particulier brengen is een belangrijk streven,
de omgeving van mensen veranderen door het
openbare groen om te toveren in een mooi pallet van kleuren, waardoor het er fijner vertoeven
is. Juist ook in die gebieden waar dat niet direct
vanzelfsprekend is. Het is gebleken dat dit een
positief effect heeft op het welbevinden van
de mens: het zorgt voor een ‘wauw‘-effect bij
mensen en geeft dus een meerwaarde aan hun
woonomgeving. En ook de natuur verandert
daardoor; de natuurlijke hulpbronnen worden
versterkt waardoor de verschraling van flora en
fauna afneemt. De fascinatie voor bloembollen
blijft onverminderd groot. Niet verwonderlijk,
omdat bloembollen, op de juiste manier geplant,
zorgen voor een enorme bloemenkleurenexplosie
in het voorjaar die tot in de zomer reikt!‘

Stephan Dorsman

Flower Your Place in het kort
Dorsman: ‘Wij leveren een compleet assortiment
gemengde bloembollencombinaties aan overheden: gemeentes, steden en provincies, maar
ook aan bedrijven. Behalve in Nederland doen
we dat ook in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië,
België, Denemarken en Polen. Bij het planten van
bloembollencombinaties letten wij op de bloei,
duur van de bloeitijd, kwaliteit, soortechtheid en
teeltwijze.’
Jullie nemen naar eigen zeggen opdrachtgevers
echt alles uit handen. Wat houdt dit precies in?
Dorsman: ’Wij doen alles in eigen beheer. Naast
de kweek van bollen in Drenthe en Limburg en
het mengen van bloembollencombinaties, doen
wij ook het planten. Hiervoor hebben wij een
speciale plantmachine ontwikkeld die de bollen
volledig machinaal onder de grond stopt.’
Wat zijn de sterke punten van jullie bloembollencombinaties?
Dorsman: 'Door de gemengde bloembollen creëer je met onze combinaties in plaats van twee
weken nu een bloeiperiode van wel tien weken.
En behalve de lage onderhoudskosten, de lange
bloeitijd en een meerjarenbloei zorgen de kleurrijke borders ook voor een verbetering van de
biodiversiteit. Zo hebben we in het Limburgse
Born zo’n 8.000 m2 volgeplant met vijf verschillende soorten narcissen. Dat levert verschillende
jaren van februari tot eind april een prachtig

kleurrijk beeld op, echt een kleurenexplosie in het
vroege voorjaar. De reacties zijn heel positief. Het
eerste wat na de winter een beetje kleur geeft,
zijn bloembollen. De mensen hebben daar nu
achter in de tuin hun eigen Keukenhof.’
Uit recent onderzoek van de Hogeschool Van Hall
Larenstein onder bedrijven en gemeenten blijkt
dat over een periode van tien jaar de kosten van
onderhoudsarme vaste planten lager zijn dan van
een gazon of heestervak. Hoe zit dat met bloembollen?
Dorsman: ‘Er worden nog relatief weinig bloembollen door de overheden geplant en dat komt
echt door onwetendheid bij de ambtenaren. De
prijzen per m2 variëren van 9 tot 20 euro. De
bollen komen zes tot tien jaar terug en de onderhoudskosten zijn lager.’
In hoeverre hebben jullie last van alle gemeentelijke bezuinigingen?
Dorsman: ‘De bezuinigingen bij de gemeentelijke overheden spelen eigenlijk wel in heel Europa.
Dat zorgt zeker voor enige spanning qua uitgaven. Anderzijds zijn de reacties van bewoners bij
wie we in de buurt reeds bloembollen hebben
geplant heel positief.’
Voor een filmpje van het machinale planten
van Flower Your Place-bloembollenmengsels,
zie: http://www.youtube.com/watch?v=nju9-GhqOY&feature=youtu.be
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