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Samen met de Nederlandse 

Bijenhoudersvereniging zijn de afgelopen jaren 

vele soorten uitgetest. Van deze lijst worden de 

beste soorten voor bijen geselecteerd. Met name 

alliums, krokussen, blauwe druiven, botanische 

tulpen en anemonen zijn toppers.

Natuurlijke overloop

Het is mogelijk om met voorjaarsbloeiende bollen 

vier tot vijf maanden kleur te brengen, van de eer-

ste voorjaarsbode, de krokus, tot aan de sieruien 

in de zomer. Het mooie is dat er een natuurlijke 

overloop is van de bloembollen naar de kruiden en 

dat de kruiden tot het einde van de zomer door-

bloeien. Zo is het mogelijk om de biodiversiteit in 

de openbare ruimte zeker acht maanden lang te 

verhogen, met een sortiment dat speciaal geselec-

teerd is op bijen en vlinders aantrekkende soorten. 

Stinzenbeplanting

Een aantal van de toegepaste soorten hoort in de 

zo genoemde stinzengroep, bollen die van ouds-

her bij landhuizen werden aangeplant en zich van 

daaruit verspreid hebben. Bij een juiste toepassing 

zijn deze soorten zeer geschikt voor verwildering 

en kunnen ze zich uitzaaien. Een voordeel is daar-

naast dat er minder gemaaid hoeft te worden op 

locaties waar het concept wordt toegepast en er zo 

kosten kunnen worden bespaard. 

Een- en meerjarig

In dit nieuwe concept is het mogelijk om een 

keuze te maken tussen een meerjarige natuurlijke 

vegetatie of het laten opkomen van eenjarige krui-

den, zoals klaprozen, door een lichte bewerking 

met wat zaaien.

Bloembollen 

gecombineerd 

met kruiden

JUB Holland boekt succesvolle resultaten 

met combimengsels

Bij bloemen in borders wordt vaak gedacht aan 

óf bollen, óf kruidenmengsels. Maar het kan ook 

allebei. JUB Holland heeft het afgelopen jaar op 

verschillende locaties in Nederland bloembollen 

met kruiden gecombineerd en naar eigen zeg-

gen prachtige resultaten geboekt.
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