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De Bloeimeesters is een initiatief 
van Cor van Gelderen en Frank 

Zoontjes. Frank: “We merken dat 
mensen steeds geïnteresseerder 

zijn in echte planten. Geen planten 
die hun hoogtepunt beleven in het 

tuincentrum, maar planten die 
groeien en bloeien als ze eenmaal 

in de tuin staan, die sterk zijn en 
waarnaar je geen omkijken hebt. 

En vooral ook: planten die groeien 
zoals de natuur het bedoeld heeft, 

in hun eigen tempo. Biologische 
planten dus. Wij zijn vakmensen 

met liefde voor de tuin. Wij willen 
iedereen helpen om net zulke 

groene vingers te krijgen als wij, 
om samen ‘levende’ tuinen te reali-

seren. We adviseren, inspireren, 
helpen met beplanting en voeren 
ook uit. Wij maken ons sterk voor 

tuinieren op een duurzame 
manier, met respect voor de 

natuur, kennis over de natuur en in 
contact met de natuur.”

NIEUWE 
SERIE: 
PLANT 
VAN DE 
MAAND

Dit zijn 
De Bloeimeesters

COR VAN GELDEREN, 
tuinontwerper en beplantingsdeskundige: 
“Mijn achtergrond als boomkweker maakt dat 
een tuin zonder bomen voor mij geen tuin mag 
heten. Ik zie graag alle lagen in de beplanting 
vertegenwoordigd, van boom tot nietig kruidje.”

Vanaf nu in elke editie van Seasons de plant van de 
maand, geselecteerd door één van De Bloeimeesters. 
Een collectief van zes tuinontwerpers, kwekers, 
beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren 
willen inspireren hun tuinen te vergroenen. Seasons sluit 
zich daar van harte bij aan.
TEKST EN FOTOGRAFIE ARJAN BOEKEL/DE BLOEIMEESTERS

Sla om voor  
de eerste 

aflevering van 
plant van de 

maand: 
wolfsmelk

De Bloeimeesters online
Op www.debloeimeesters.nl vind je 
inspirerende 360o voorbeeldtuinen 
waar je doorheen kunt ‘wandelen’. 

Bij elke plant staat praktische infor-
matie over groei en bloei. Je kunt 

alle planten ook online kopen. 

Het team van De Bloeimeesters bestaat uit:

FRANK ZOONTJES, 
beplantingsadviseur: 

“Planten leren kennen doe je 
zo: oppakken, voelen, ruiken 
en erachter komen wat voor 
eigenschappen ze bezitten.” 

MARTIN TWAALFHOVEN, 
hovenier: 
“Meer bloemen en planten in de tuin geven een 
gevoel van warmte en gezelligheid. En in mijn 
droomtuin mag water zeker niet ontbreken.”

IVERNA ZAALBERG, 
tuinontwerper: 

“Natuurbeleving is van positieve 
invloed op onze gezondheid en ons 

welbevinden. Daarom creëer ik 
natuurbeleving bij huis.”

LINDA VAN DE LAVOIR, 
tuin- en landschapsontwerper: 
“Mijn favoriete tuinplant op dit moment is  
Foeniculum ‘Giant Bronze’. Prachtige, gele 
schermen, brons gekleurd blad, eetbare  
bloemen en zaden en ook nog eens een 
waardplant voor de koninginnenpage, de  
bijzonderste vlinder van ons land. Nog even 
geduld, want hij bloeit pas in juli.”

ARJAN BOEKEL, 
tuinarchitect: 

“Binnen een betrouwbare 
basis van planten probeer ik 
altijd een aantal bijzondere 

en onbekende planten toe te 
passen, zodat er ook wat 

nieuws te ontdekken valt.”
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“Euphorbia polychroma, ofwel wolfsmelk, 
is een plant om vanuit je hangmat te 
bekijken. Deze wolfsmelk heeft nauwe-
lijks zorg nodig. Geen snoei, geen mest, 
geen water. Gewoon laten groeien, in de 

herfst en winter laten afsterven en na de 
winter de oude stengels afknippen. Het is ook 

wel fijn dat je er niet aan hoeft te zitten, want de 
naam wolfsmelk verwijst naar het witte melksap dat 
bij contact de huid kan irriteren. In een paar jaar tijd 
groeien de planten uit tot mooie kussenvormige pol-
letjes van zo’n 40-50 cm breed en hoog.” 

Wat doen we ermee in de tuin?
“Vanwege de keurige groeiwijze zou ik er niet te grote 
groepen van maken, want dan wordt het een beetje 
saai. Laat liever kleine groepjes of individuele planten 
een beetje door de border ‘wandelen’. Zo wordt de 
geelgroene bloemkleur niet te dominant en houd je 
tussen de planten ruimte voor andere soorten. In de 
herfst geven de planten vaak een toegift in de vorm 
van een mooie bladverkleuring; ik heb afgelopen 
jaren prachtig geel tot oranjerode herfstkleuren 
gezien, zeker op wat armere grond.”

De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen inspireren hun 
tuinen te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Dit keer: tuinarchitect Arjan Boekel over de wolfsmelk.

De Bloeimeesters 
PLANT VAN DE MA AND

Wolfsmelk

Plantpaspoort
Latijnse naam: Euphorbia polychroma

Nederlandse naam: wolfsmelk
Soort plant: vaste plant 

Standplaats: zon-halfschaduw
Grond: verdraagt droogte, niet kieskeurig wat grondsoort betreft

Bloeitijd: mei-juni
Bloemkleur: geel tot geelgroen

Hoogte: 30-60 cm

Tuinarchitect
Arjan Boekel
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Kijk voor een filmpje over  
de wolfsmelk op  
www.seasons.nl/wolfsmelk 
In de volgende aflevering:  
Digitalis lutea, ofwel geel 
vingerhoedskruid. 

Waar is de plant op zijn best?
“De wolfsmelk houdt van een droge voeten. Als ze 
te nat staan hebben ze sneller last van meeldauw. 
Euphorbia polychroma staat prachtig in de bos-
tuin. De frisse geelgroene bloei komt namelijk het 
mooist naar voren in de ochtendzon en in het 
gefilterde licht van bomen. Maar wolfsmelk groeit 
ook goed op droge plekken langs het huis, in  
randen langs bestrating of grind. Zelfs met een 
plek op een groen dak neemt deze enorm taaie 
plant genoegen!”

Mooi in combinatie met?
“Met andere vroege bloeiers, zoals de Kaukasische 
vergeet-mij-niet (Brunnera macrophylla), akelei 
die ook al zo lekker door de tuin kan gaan zwerven 
(Aquilegia vulgaris) en de oosterse kerstroos (Hel-
leborus orientalis). Wolfsmelk combineert ook 
prachtig met lage siergrassen, zoals Sesleria 
autumnalis, Luzula nivea en Melica uniflora. En 
met bolletjes.  
Probeer bijvoorbeeld eens het breedbladig blauwe 
druifje (Muscari latifolium) of de botanische narcis 
Narcissus poeticus recurvus.” 
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