WE FEEL
NATURE

MACHINAAL
PLANTEN

DE VOORDELEN
Verver Export heeft ruime ervaring met de toepassing van machinaal bloembollen planten in het openbaar groen. De
bloembollen worden onder gras geplant door ervaren operators met onze eigen machines. Meer ervaring kunt u dus
niet geleverd krijgen!
Wij zetten graag de voordelen van machinaal bloembollen planten nog eens kort voor u op een rijtje:

	1. A RBEIDSBESPARING
We weten allemaal dat het planten van grote hoeveelheden bloembollen met
de hand een arbeidsintensieve klus is. En arbeid wordt steeds duurder! De
plantmachine van Verver Export biedt hier de oplossing: 40.000 bollen in een
halve dag of 100.000 bollen in een dag geplant.
(* natuurlijk afhankelijk van de bolmaat – voor kleine bollen kunt u de getallen
nog verdrievoudigen!)

	2. M EERJAREN INVESTERING
Al onze bloembollen mengsels (mengsels voor de plantmachine) zijn zorgvuldig
samengesteld. De bloei zal zich jarenlang repeteren. De kosten per m² zijn dus
gezien de duurzaamheid laag. We geven per combinatie aan hoeveel jaren u kunt
rekenen op een kleurrijk voorjaar.

3. O NDERHOUDSARM
Onze bloembollentapijten zijn onderhoudsarm. Na afsterven van de bollen in
het voorjaar kunt u eenvoudig weer maaien. Sterker nog: bij een lang bloeiend
mengsel spaart u mogelijk enkele maaibeurten uit in het vroege voorjaar!
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4. BIODIVERSITEIT
Bloembollen verhogen de biodiversiteit in de openbare ruimte. Met de juiste
sortimentskeuze, draagt deze beplanting aantoonbaar bij als voedselplant
voor vroeg vliegende vlinders, bijen en hommels. Wij verzekeren u een ware
bloemenzee waar niet alleen vlinders en bijen van profiteren, maar ook passant
en recreant.

5. EXPERTISE
Ons verkoopteam controleert uw plantlocatie op geschiktheid en help u graag de
juiste keuze maken uit ons steeds groter wordende assortiment. Gebruik onze
kennis en ervaring om voor uw openbaar groen de beste keuze te maken!!
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DE TECHNIEK
Voor iedere toepassing die u kiest is de techniek hetzelfde: de machine lift de grasmat, de bollen worden onder
de grasmat uitgestrooid en de grasmat wordt weer aangedrukt achter de machine. Simpel dus eigenlijk… Maar de
afstelling van de machine komt zeer nauw. Deze afstelling bepaald hoeveel bollen u per m² plant en hoe diep. En ieder
bloembollenmengsel heeft weer een eigen instelling! En dan is natuurlijk ook de grondsoort een bepalende factor voor
het wel of niet slagen van een machinale beplanting!
Wij tonen u een aantal details van de techniek die mogelijk van belang zijn voor de planning en het slagen van uw
plantprojecten.

1. PLANNING
Voor de planning en berekening van uw plantproject zijn een aantal factoren van
belang:
•
•
•
•

Plantlocatie (denk aan boomwortels, maaibeleid in voorjaar en bodemtype)
Toepassing van beplanting (banen of een vlak)
Uitstraling (landelijk of tuinbouwstijl)
Keuze bloembollen mengsel (let op specifieke kenmerken die gegeven
worden per mengsel)

2. MACHINE KEUZE
U heeft de keuze uit drie type machines. Ze in te zetten voor alle mengsels uit
deze catalogus.
•
•

•

De 100 cm machine: plant de bloembollen een meter breed. Geschikt voor
banen in bermen en parken of het planten van vlakken.
De 50 cm machine: plant de bloembollen 50 cm breed. Geschikt voor bermen
waar de werkbreedte in het gras smaller is dan een meter. Of wanneer uw
lange banen wilt maken maar minder budget heeft.
De City Planter: plant de bloembollen 50 cm breed. Geschikt voor locaties
waar u graag van paal tot paal, bank tot bank, prullenbak tot prullenbak wilt
planten. Deze machine plant als het ware naast het trekker spoor en kan tot
dicht op een object planten. Optisch zal uw beplanting dus doorlopen!
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3. VOORBEREIDING & PLANTEN
Voor de daadwerkelijke beplanting zijn er een aantal actiepunten voor u:
•
•
•
•

•

Markeer de plantlocatie.
Plantlocaties moeten indien het erg droog is een week vooraf nat worden
gemaakt.
Maai het gras zo kort mogelijk.
Lever ten minste 1 persoon uit uw eigen stad voor het begeleiden van de
plantcolonne en het aanleveren van de bloembollen op de locatie. Deze zijn
vooraf bij u geleverd.
De machine legt onder goede omstandigheden de grasmat weer goed terug.
Bij zwaardere omstandigheden (sterke wortelgroei, veel regen) kan het zijn
dat u wat nawerk hebt aan het herstellen van de grasmat.

4. MAAIEN EN BEMESTEN
Als in het voorjaar de bloemen hebben gebloeid zijn er twee beheer
aandachtspunten.
•

•
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Informeer uw maaiteam dat er pas gemaaid mag worden als de bladeren van
de bollen geel zijn geworden. Pas op dat moment stopt het proces van de
bolgroei onder de grond voor het komend seizoen. Vaak is dit circa zes tot
acht weken na de bloei
In het eerste jaar zeker niet nodig maar indien u de beplanting wilt bemesten
dan doet u dat het beste bij opkomst van de bollen. Dit betekent dat er extra
voedingsstoffen beschikbaar komen tijdens de groei van de nieuwe bollen
onder de grond. Dit kan met een organische mest of met een kunstmest
(waarbij het N-gehalte niet te hoog is).
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INSPIRATIE
“Met bloembollen
kleurt u het openbaar
groen. Schuilt er in u
ook een schilder?”
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CROCUS
Vanwege hun vroege bloei, zijn de krokussen de echte lente herauten. Ze kunnen in
rijen of over een groot gebied worden geplant en vormen direct bloementapijten direct
na het einde van de winter. Zorg ervoor dat de bladeren, die aan het einde de neiging
hebben om hoog te worden, goed groeien tot ze afsterven. Het is het beste om het te
planten in een goed gemaaid gazon. Op niet gemaaide bermen bestaat het risico dat u
ze niet ziet.

11189

11191

11253

Karakter vab de kit
Crocus mengsel 1.000
bloembollen
Liniënförmig
ja
Vlak
ja

11190

Landelijke stijl
50 / m2

11192

Tuinbouwstijl
200 / m2
Bloeiperiode
4 tot 6 weken
Continuïteit
tot 10 Jaar

11189

KIT VERVER ‘LIMMEN’©

11192

Het mengsel bloeit eerder dan de grootbloemige krokusrassen. Deze bloeien soms zelfs in de sneeuw. Let op de
lengte van de bloemen.

11190

KIT VERVER ‘NATURE’©
Een zeer interessante innovatie! Mengsel dat ideaal is voor
verwildering. Zeer vroeg bloeiend..

11191
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Komt overeen met het traditionele mengsel ‘Heiloo’, maar
dan in de kleuren blauw en wit. Mooi!

11253

KIT VERVER ‘EARLY GLOW’©
Een prachtig krokusmengsel waarin we de
kleurencombinatie geel-wit hebben gekozen.

KIT VERVER ‘HEILOO’©
Verras je medeburgers. Als je de planten 6 weken met rust
laat nadat ze hebben gebloeid, krijg je het jaar erna weer
hetzelfde resultaat.
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CROCUS / TULPEN
Onze krokussen en tulpensamenstellingen worden gewaardeerd om hun
vroegbloeiende en heldere kleuren. Ze zijn ook zeer duurzaam en worden
onophoudelijk vermenigvuldigd. Ze kunnen worden geplant in het stadscentrum
of in stedelijke buitengebieden. Een aanrader!

11198

11195

11196

Karakter vab de kit
Mengsel van 2 soorten
met 1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
ja

11194

Tuinbouwstijl
150 / m2
Bloeiperiode
6 weken
Continuïteit
tot 7 Jaar

11198

KIT VERVER ‘TERSCHELLING’©

11195

Omdat het tijdens de bloei nog koud is kunnen deze
mengsels wel tot 2 maanden bloeien..

11194

KIT VERVER ‘TEXEL’©
Vroegbloeiende mix van krokus en tulpen die bloeien op
hetzelfde moment. Eerst komen de krokussen boven en
dan komt de tulpenbloem eraan.

KIT VERVER ‘VLIELAND’©
Komt overeen met het mengsel ‘Texel’, maar dan in de
kleuren blauw en rood. Overigens kunt u beide mengsels
op de locatie laten verwilderen.

11196

KIT VERVER ‘AMELAND’©
Met de mix ‘Ameland’ zie je eerst een wit tapijt tevoorschijn komen, bijna als sneeuw. Dan komt de kleine rode tulp
nog als een verrassing..

uyfghaPŒπË
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‘PRIMA SOLUTION’

©

Narcissen zijn naar onze mening altijd een goede keuze. Ze zijn ideaal voor het
gebruik van planten door middel van de machine. Onze narcissenmengsels hebben
zich al overal bewezen en zijn bijzonder productief.

Karakter vab de kit
Mensel van 2 cultivars en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
20 / m2
Tuinbouwstijl
40 / m2
Bloeiperiode
6 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11227

11227

KIT ‘PRIMA SOLUTION’©
Eenvoudig, effectief en kostenbesparend. Met hun indrukwekkende uiterlijk zullen
deze narcissen u nooit teleurstellen. Eerst een geeloranje gekleurde bloiende golf
en dan wordt alles wit. Bovendien is dit mengsel vooral goedkoop.

zCghaPŒπÊ
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‘P RIMA ASNIÈRES©
SUR-SEINE’
Deze samenstelling van narcissen en tulpen geeft een serene noot, ongeacht hoe deze
wordt geplant. De narcissen met hun mooie schakeringen geven het startschot voor de
bloei en vormen een warm tapijt van bloemen op groene stroken en in parken.

Karakter vab de kit
Mengsel van 2 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
30 / m2
Tuinbouwstijl
75 / m2
Bloeiperiode
6 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11529

11529

KIT ‘PRIMA ASNIÈRES-SUR-SEINE’©
Een compositie waarin tulpen de hoofdrol spelen.
We merken vaak dat onze klanten geloven of de indruk hebben
een bloembollenplant hebben, compleet met alleen tulpen.
Kit ‘Prima Asnières-sur-Seine’ voldoet volledig aan deze verwachtingen!

BDFghaPŒπÊ
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‘PRIMA PARADISO’

©

Narcissen vormen de basis voor talloze creaties die met de machine kunnen worden
geplant. Kit ‘Prima Paradiso’ is een zeer geslaagde combinatie waarbij de toevoeging
aan de narcis veel aandacht trekt.

Karakter vab de kit
Mengsel van 4 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
40 / m2
Tuinbouwstijl
80 / m2
Bloeiperiode
6 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11520

11520

KIT ‘PRIMA PARADISO’©
Verrassende kleurencombinaties met veel wit, die een opvallend paars accent
krijgen door verrijking met hyacinten. Er moet ook melding worden gemaakt van
de kleine verrassing die de Iris bucharica ons geeft.

yAghaPŒπÊË
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INSPIRATIE
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‘PRIMA AUXERIANA’

©

Een zeer bekende mix van de belangrijkste catalogus voor de herfst onder de naam
‘Ville d’Auxerre’. We hebben het al voor veel klanten met de machine geplant. Echter,
om verwarring te voorkomen, hebben we voor deze kit een nieuwe naam!

Karakter vab de kit
Mensel van 3 tulpen
cultivars en 1.00
bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
nee
Tuinbouwstijl
75 / m2
Bloeiperiode
5 weken
Continuïteit
tot 4 Jaar

11531

11531

KIT ‘PRIMA AUXERIANA’©
Aan het begin van de lente bloei deze tulpen in drie verschillende kleuren: geel, wit
en oranje. Ze zijn erg aanwezig met hun grote hoofden. Ik raad je aan om ze voor
een paarse of blauwe achtergrond te planten. Je kunt ze ook ton-sur-ton planten..

DhaPŒπÊ
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‘PRIMA ILLE ET VILAINE’

©

Zelfs als we de neiging hebben om een natuurlijk effect te bereiken met mechanische
beplanting, worden we soms ook verleid door een mix in de tuinbouwstijl. En waarom
niet? Iedereen zal gelukkiger zijn...

Karakter vab de kit
Mengsel van 4 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
nee
Landelijke stijl
50 / m2
Tuinbouwstijl
100 / m2
Bloeiperiode
8 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11260

11260

KIT ‘PRIMA ILLE ET VILAINE’©
Een sprankelende witte lente glinstert met hier en daar een rode
vlek. Het kan dun of dicht worden geplant, beide zijn mogelijk.
Speciaal aanbevolen.

uvyAghiaPŒπÊ
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‘PRIMA FUN’

©

Een eenvoudige combinatie, maar met een zeer lange bloeiperiode. Op basis van
onze meerjarige tests onder graszoden hebben we verschillende cultivars speciaal
geselecteerd op basis van hun geschiktheid.

Karakter vab de kit
Mengsel uit 3 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
50 / m2
Tuinbouwstijl
100 / m2
Bloeiperiode
6 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11358

11358

KIT ‘PRIMA FUN’ ©
Dat eenkleurige geel verandert in veel blauw, je vermoedt niet aan het begin van de
bloeiperiode. Het mengsel houdt dus een grote verrassing in.

yAHghiaPŒπÊ
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‘P RIMA SPIELZEUGSTADT
©
SONNEBERG’
Kleurrijk, vrolijk en brutaal - zo moet de samenstelling van dit bloembollentapijt
worden. Dankzij de sterke contrasten in hoogte, vorm en kleur is dit mengsel een waar
genoegen voor de voorbijgangers. Het is perfect voor langs de weg en in parken.

Karakter vab de kit
Mengsel uit 7 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
50 / m2
Tuinbouwstijl
100 / m2
Bloeiperiode
8 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11530

11530

KIT ‘PRIMA SPIELZEUGSTADT SONNEBERG’©
Prachtige compositie in verschillende hoogtes, en alles komt steeds tot zijn recht.
De vroegbloeiende krokussen en scilla zijn alleen de voorbodes van de volgende
bloemen!

uvAFfghiaPŒπË
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‘KIT NARZISSE’

©

In het verleden waren het vooral de narcissen die met de machine zijn geplant. En de
resultaten zijn meestal te zien. Het kiezen van slechts één soort helpt u echter niet om
het meeste uit onze machine te halen. De bloei stopt dan slechts drie weken. Gelukkig
kunnen onze narcissenkits heel goed worden geplant met deze nieuwe techniek.
Profiteer en geniet van een lange lentebloei.

Karakter vab de kit
Mengsel uit 12 cultivars en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
20 / m2
Tuinbouwstijl
40 / m2
Bloeiperiode
12 weken
Continuïteit
12 Jar +++

17003

17003

‘KIT NARZISSE’©
Het getal twaalf is het sleutelwoord voor onze Kit Narcis. De kit bestaat niet alleen
uit twaalf verschillende soorten narcissen, hij bloeit ook minstens twaalf weken.
En het laatste verkoopargument is dat je gedurende minstens 12 jaar van deze
samenstelling van narcis zult genieten.

Dfghi_ PŒπÊ
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‘PRIMA ZONA’

©

We worden vaak geïnspireerd door onze klanten. Zoals Kit ‘Prima Zona’. Dit is met
name geschikt voor planten in parken of stedelijke buitengebieden, in het laatste geval
bij voorkeur in lange stroken. Of plant het als een bloemenweide met meerdere rijen
naast elkaar.

Karakter vab de kit
Mengsel uit 5 soorten en
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
50 / m2
Tuinbouwstijl
100 / m2
Bloeiperiode
10 weken
Continuïteit
tot 10 Jaar

11259

11259

KIT ‘PRIMA ZONA’©
Met Kit ‘Prima Zona’ kun je elke keer iets nieuws ontdekken. De kleuren zijn nogal
onopvallend: wit en blauw. Maar het is deze bescheidenheid die de schoonheid van
de mix vormt. Het bloeit gemakkelijk elk jaar. Laat je inspireren door onze foto.

uzFefghiaPŒπÊ
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‘FLORA LIVRY-GARGAN’

©

Je kent ze zeker: gezaaide zomerbloemenweiden. Kit ‘Flora Livry-Gargan’ geeft een
soortgelijke ervaring, maar al in de lente. Van maart tot juli bloeit er altijd iets!

Karakter vab de kit
Mengsel uit 6 soorten met
1.000 bloembollen
Banen
ja
Vlak
ja
Landelijke stijl
nee
Tuinbouwstijl
100 / m2
Bloeiperiode
12 weken
Continuïteit
tot 7 Jaar

11381

11381

KIT ‘FLORA LIVRY-GARGAN’©
Misschien niet de meest aanbevolen mix voor de koudste zones van Europa. Toch
is het echt spectaculair vanwege de vele Hollandse irissen. Dit mengsel bevat een
speciale selectie van vroege en bijna gelijktijdige met de Allium bloeiende iris.

vzAGHghijaPŒπË
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‘FLORA MUSIC’

©

Van een klassieke lente tot een vlammend tapijt van bloemen ... of van Mozart tot
beatmuziek... Zo kan Kit ‘Flora Music’ beschreven worden.

Karakter vab de kit
Mengsel uit 5 soorten met
1.000 bloembollen
Banen
nee
Vlak
ja
Landelijke stijl
75 / m2
Tuinbouwstijl
150 / m2
Bloeiperiode
12 weken
Continuïteit
tot 5 Jaar

11316

11316

KIT ‘FLORA MUSIC’©
De lente wordt gekenmerkt door een verfrissende mix van narcissen, tulpen en
boshyacinten. Maar wanneer het gras begint te groeien en de zaadcapsules van de
kleine tulpen opengaan, begint het tweede bloeiende festival van Allium en
Gladiolus byzanthinus.

vAHIghijaPŒπË
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SYMBOLEN

Grootte van bloembollen (omtrek in cm)
Hoogte in cm
Bloeiperiode (maanden)
Plantdichtheid per m2
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Geurend
Licht geurend

Geurend
Sterk geurend

Verwildering
Meerjaren bloei

Verwilderung
Natuurlijke vermeerdering

Winterhardheid
Niet winterhard

Winterhardheid
Winterhard tot -5˚ C.

Winterhardheid
Winterhard tot -15˚ C.

Bodemvochtigheid
Goed water doorlatende bodem tot droog

Bodemvochtigheid
Goed doorlatende bodem
VERVER EXPO RT
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Bodemvochtigheid
Vochtige bodem

Bodemtype
Geachikte voor zandbodem

Bodemtype
Geschikt voor middelzware bodemsoorten

Bodemtype
Geschikt voor zware kleibodem

Voorkeur voor zure grond
Voorkeur voor humusrijke grond
Standplaats
Geeft voorkeur aan zonnige standplek

Standplaats
Geeft voorkeur aan half schaduwrijke standplek

Standplaats
Geeft voorkeur aan schaduwijke standplek

Insectvriendelijk
Machinaal planten
Met machine te planten
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Verver Export
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
Nederland
Tel: 0031 72 505 14 81
Fax: 0031 72 505 37 77
info@ververexport.nl
www.ververexport.nl
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