Inheemse vegetatie
met bloembollen
Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt als steeds
belangrijker ervaren!
Het inzaaien van inheemse bloemvegetaties is
daar een goed middel voor. Wanneer we daar een
specifiek geselecteerd bollenmengsel aan toevoegen,
wordt de waarde van de vegetatie nog groter.
Waarom dit concept?
Door het combineren van een Heem-vegetatie met bloembollen, creëren we
een grotere biodiversiteit. Bovendien ontstaat er een langere bloeiperiode.
Deze is aantrekkelijker en de seizoensbeleving wordt hiermee versterkt.
Daarbij vraagt het nauwelijks meer onderhoud.

Stabiele vegetatie
Om tot een stabiele begroeiing te komen, is het nodig om alles goed
voor te bereiden. Door vooronderzoek bepalen we de ideale uitgangspositie voor de vegetatie. Daarnaast wordt per project bepaald welke
specifieke soorten worden toegepast. We maken dus geen gebruik
van standaardmengsels.

Garantie en nazorg

Voor een langere
bloeiperiode en
meer biodiversiteit!

Deskundige medewerkers monitoren de vegetatie. Waar dit
nodig is, wordt bijgestuurd om het gewenste beeld te bereiken.
Heem geeft hierbij garantie op het eindresultaat: een stabiele,
meerjarige begroeiing.

Heem

JUB Holland Bollen

Heem adviseert, realiseert en beheert. Het
JUB Holland is door zijn jarenlange ervaring specialist in het samenstellen van
doel is het succesvol toepassen van natuurlijke
kleurrijke, biodiverse bollenmengsels. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de
inheemse kruidenvegetaties in de landschappelijke
Nederlandse BijenhoudersVereniging en de Vlinderstichting. Om het juiste mengsel
en stedelijke omgeving. De daarvoor benodigde
samen te stellen houdt JUB Holland goed rekening met het type ondergrond.
inheemse zaden vermeerderen we onder strikte
Mede hierdoor zijn wij in staat een bloeigarantie te geven op de door ons
condities op onze eigen kwekerij. Bij al onze
toegepaste mengsels.
activiteiten draait het om unieke kennis en ervaring.
Hiermee zijn we in staat garantie te geven op het
Het concept Heem-vegetatie en bloembollen is een samenwerking
eindbeeld van de projecten die we begeleiden.
tussen Heem en Jac. Uittenbogaard & Zonen.
Dit concept kan ook toegepast worden bij reeds bestaande
bollen- of kruidenvegetaties.
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