Kleur voor de Deur voor
de Nederlandse Gemeentes
Kleur voor de Deur: Na de doorgaans sombere winter kijken we uit naar het voorjaar en willen
we maar al te graag genieten van elke bloem die het voorjaar kleurt. Met het project Kleur voor
de Deur willen we langs de wegen, fietspaden en op andere plaatsen binnen de gemeente grote
groepen bolbloemen planten om zo, met veel kleur het voorjaar in te luiden. Een warm welkom
voor bewoners, bezoekers en toeristen. Een vrolijke bloemenpracht als blikvanger bij de
verschillende ingangen van de gemeente, ieder jaar opnieuw.
Kleur voor de deur is ontstaan uit het enthousiaste idee om het openbaar groen in het voorjaar aantrekkelijker te maken door bloembollen in grote hoeveelheden te planten in parken en in
groenstroken langs wegen. Vanuit de samenleving en in de praktijk wordt het ecologisch
bermbeheer steeds belangrijker en daar heeft het bedrijf Holland Citiflower de juiste kennis van
in huis. De firma Holland Citiflower plant al jaren bollen langs wegen en in parken in binnen en
buitenland, en onderhoud grasmatten waaraan zeer hoge eisen gesteld worden. Het project Kleur
voor de Deur is een onderdeel van de werkzaamheden van Holland Citiflower en wordt
behartigd door Frans Langelaan (bloembollen) en Jac van der Geer (openbaar groen).
Frans Langelaan Holland Citiflower : Miljoenen mensen genieten jaarlijks van de velden en
parken waar één van de landmerken van Nederland staat te pronken. Waar veel vaste planten en
perkplanten alleen in de zomer bloeien is de bloeitijd van de bloembollen spectaculair in het
vroege voorjaar, voordat de overige natuur uit haar rust ontwaakt. Verwilderende
voorjaarsbloembollen hebben veel voordelen. Ze passen zich makkelijk aan en hebben weinig
onderhoud nodig. Voor aanplant in bermen en grasvelden zijn de meest geschikte soorten:
Krokussen, Scilla, Muscari, Chionodoxa en Narcissen.
Jac van der Geer Holland Citiflower: Openbaar groen is een essentieel onderdeel van
onze samenleving binnen de gemeentes. De aanwezigheid ervan is van onschatbare waarde voor
het leefbaar maken van woonbuurten en dorpskernen. Ook voor de middenstand en
bedrijfsleven is het heel belangrijk dat potentiele bezoekers, als toeristen en dagjes mensen onze
dorpen weten te vinden en te waarderen door hun uitstraling en inrichting. Met het project Kleur
voor de Deur, presenteert Holland Citiflower de dorpen, met gebruik makend van streek
producten, op een positieve kleurrijke manier, en laten we zien dat gemeentes en ondernemers
samenwerken om de dorpsgemeenschappen leefbaar te houden.
Het werkt als volgt:
• Als gemeente selecteren we samen met Holland Citiflower geschikte locaties om bollen te
planten. Dit zijn grasbermen langs openbare wegen, bij voorkeur de entree van woonkernen;
winkelcentra en belangrijke lokaties in de dorpen (monumenten,toerisme)
• Holland Citiflower zoekt bedrijven of ondernemers die mee participeren in dit project.
• Holland Citiflower plant vanaf oktober de bollen in de gras bermen (de grasmat blijft intact).
• Tijdens de bloeiperiode (februari t/m mei)
plaatst en beheerd Holland Citiflower bordjes (60 x 30 cm) waarop de bedrijven die het project
steunen staan vermeld;
• De borden hebben een wandelend karakter, en zijn voorzien van naam en logo volgens idee van
de sponsor.
• Ieder jaar kunnen zo de locaties worden uitgebreid met meerdere soorten en aantallen.
In Nederland is sponsoring of adoptie van publiek groen een nieuwe nauwelijks ontgonnen
manier om naamsbekendheid te vergroten en publieke goodwill te verwerven.
Maatschappelijke betrokkenheid is voor vele ondernemers een deel van de bedrijfsfilosofie.
Binnen de gemeente Medemblik gaan we ook dit jaar van start om dit project uit te rollen.

Hollandse bollen voor kleur en fleur in
openbaar groen
'Kleur voor de deur' met Holland CitiFlower
Holland Citiflower in Julianadorp aan Zee hanteert sinds drie jaar het concept 'Kleur voor de
deur'. Hierbij worden openbare groenstroken
- zoals bermen, taluds en rotondes - voor een
bepaalde periode van de gemeente in gebruik
overgenomen. Volgens Holland Citiflower is dit
voor een gemeente bijzonder interessant omdat
het bollenbedrijf deze stukken voor 5 jaar meeneemt in onderhoud. Daardoor dalen de kosten
voor het gemeentelijk onderhoud aan openbaar
groen aanzienlijk. De groene zichtlocaties worden
beplant met diverse bloembollen. De gemeente
en de lokale ondernemers die hierin participeren
kunnen de kleurrijke borders als promotieplek
gebruiken.
Vanaf 500 euro krijgen de bedrijven al een
plek van zo'n 25 tot 30 m2 waar ze 5 jaar lang
een bord met bedrijfsnaam en -logo in mogen
plaatsen. ‘Naast ondernemers is het natuurlijk
ook voor de lokale buurt- en wijkverenigingen
mogelijk om hun budget via dit projectplan te
besteden aan verbetering van de eigen woon- en
leefomgeving’, aldus Jac van der Geer, die samen
met Frans Langelaan eigenaar is van Holland
Citiflower. Volgens Van der Geer is het een suc-

cesvol concept: 'We doen dit in principe in alle
gemeenten, al zijn gemeenten met meerdere
woonkernen en grote aantallen oppervlakte
projectmatig het meest geschikt. Het betreft
groenstroken die commercieel interessant zijn,
zowel voor ons als voor de ondernemer.' Holland
CitiFlower is momenteel actief in de gemeenten
Heerhugowaard, Medemblik met 15 kernen en
137 locaties en in Hollands Kroon met 22 kernen
en 44 locaties.
Waarom de voorkeur aan gemeenten met meerdere woonkernen? ‘Het is commercieel voor alle
partijen aantrekkelijk als er voor meerdere locaties afspraken worden gemaakt. Kleur voor de
deur is in een projectplan uitgewerkt en dient als
zodanig door de gemeenteraad te worden goedgekeurd, en daar is nogal wat tijd mee gemoeid.
In een keer afspraken maken voor meerdere
locaties is gunstiger voor de projectkosten’, aldus
Van der Geer.
Holland Citiflower beplant de groenvoorziening
met meerdere soorten bloembollen. En van elke
soort zo'n 2 tot 3 variëteiten. De bollen blijven 6
tot 7 jaar in de grond en krijgen in de tussentijd

de kans om zichzelf voort te planten en te verwilderen. Behalve gemeentelijke percelen beplant
Holland Citiflower ook bedrijfsterreinen, met
eventueel een bedrijfslogo in bloemen weergegeven. Van der Geer: ‘Naast reguliere bloembollen
plant Holland Citiflower ook mengsels voor bijzondere doelgroepen. Met name de bijenmengsels zijn zeer gewild.’
Deze bloembollenmengsels scoren hoog als het
gaat om het produceren van stuifmeel en nectar
en dragen in het voorjaar bij aan de vitaliteit
van vlinders en bijen. Onlangs heeft Holland
Citiflower een bijenproject op een school in
Heerhugowaard afgesloten met het planten
van zo’n mengsel samen met de leerlingen. De
bloembollen worden onder het gras geplant,
zonder gaten te veroorzaken. Na uitbloei van
de bloemen kan het gras gewoon weer worden
gemaaid. Zaaien en bemesten is in één werkgang
mogelijk en verder zijn er geen zware grondbewerkingen nodig. ‘Ieder voorjaar zal de bloemenpracht als Kleur voor de deur opnieuw in bloei
komen’, zo besluit Van der Geer.
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Verbeelding

Juw werkt nauw samen met de bijenclub
Jac. Uittenbogaard & Zonen BV (JUB) is één van de grootste leveranciers voor het planten van
bloembollen in het openbaar groen. Het bedrijf in Noordwijkerhout is zowel kweker als exporteur.
Daarnaast worden er ook nieuwe soorten in de markt gezet via het veredelingsbedrijf. De handelsactiviteiten richten zich met name op bloembollen voor de openbare ruimte, parken en tuinen.
Afgelopen jaar is Juw een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
Hier is gekeken naar soorten die met name bijen en vlinders aantrekken. Mede-directeur Robbert
Uittenbogaard: ‘We hebben innovatieve en speciale bloembollenmengsels die voor bijen en vlinders
aantrekkelijk zijn. Door toedoen van stadsecologen die voor meer biodiversiteit in de stad pleiten,
komt er steeds meer vraag naar deze mengsels.’ Volgens Uittenbogaard ruilen gemeenten steeds
vaker de zogeheten wisselperken met eenjarige planten en arbeidsintensieve groenstroken in voor
gras. ‘Om toch nog enige kleur in het openbaar groen te hebben, wordt daarom ook voor bloembollen gekozen.’ Juw levert in samenspraak met de betrokken gemeenten maatwerk.
Uittenbogaard: ‘Zo krijgen de mengsels ook de naam van de gemeente waar wij de bollen gaan
planten. Op dit moment hebben we zo’n 40 van deze gemeentemengsels in het assortiment. Wij
verzorgen maatwerk en leveren daarbij een totaalpakket. Hiervoor gaan we op locatie kijken om
de kans van slagen optimaal te krijgen. Wat is het beeld van de omgeving waar de bollen worden
geplant, is er zon of schaduw, welk grondtype is er ter plekke en ook, wanneer wordt er gemaaid?’
Met name dat laatste is voor bloembollen vanzelfsprekend belangrijk om te weten. ’Door de versobering van het groenbeheer wordt er steeds minder gemaaid en dat biedt voor ons juist weer
kansen om meer kleur in het voorjaar te brengen. Onze mengsels zijn zo samengesteld dat ze met
de berm meegroeien en een bloeitijd van zo’n 3 tot 5 maanden kunnen bereiken. Op deze manier
doen wij dus ons voordeel met de omvormingen en dus met meer bermen in het openbaar groen.’

Lubbe Lisse sterk in mengsels
G. Lubbe & Zoon BV in Lisse is gespecialiseerd in de levering van bloembollen en
vaste planten voor het openbaar groen, parken en grote tuinen. Op gebied van
bloembollen - naast het machinaal planten en verwilderingsgewassen en stinze
gewassen – zijn de mengsels voor het openbaar groen een van de sterke punten.
Ronald Lubbe: ‘Wij hebben speciale mengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen en
die dragen daarmee bij aan de biodiversiteit in de stad. En dat is tamelijk uniek. De
mengsels - voor zowel intensieve als extensieve gazons – bestaan uit langbloeiende
bolgewassen die van half februari tot en met juni voor kleur en fleur in het openbaar groen zorgen. De precieze samenstelling maak ik nooit bekend, maar bestaat
onder meer uit sieruien, diverse narcissen en ook camassia’s.’ Zo’n 90% van de
afzet door Lubbe gaat weg naar openbare plantsoenen in binnen- en buitenland.
Lubbe schat de kansen voor bollen in het openbaar groen hoog in. ‘Vanwege de
versobering van het openbaar groen komt er steeds meer ruimte om met bolgewassen te verfraaien. Arbeidsintensieve vakken worden vandaag de dag steeds
meer omgezet naar extensief beheer.’

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-4254
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