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STENEN, KUNSTSTOF, KUNSTGRAS, BLOKKEN... DE OPEENSTAPELING VAN DODE MATERIALEN IN TUINEN EN 
OPENBARE RUIMTEN IS BLOEIMEESTERS EEN DOORN IN HET OOG. HET BONTE GEZELSCHAP HOVENIERS, 
KWEKERS, PLANTENDESKUNDIGEN EN ONTWERPERS HEEFT ALS MISSIE OM VEEL MEER GROENERE OMGEVINGEN 
TE CREËREN. ‘ALS HOVENIERS ZIJN WE ZO VRESELIJK VER VAN ONZE KERN AFGERAAKT.’

PLANTENKENNIS

ALS BASIS

Bloeimeester Martin Twaalfhoven zet gelijk 
de toon tijdens het online interview via 
Teams. De hovenier is van mening dat een 
groot deel van zijn beroepsgroep op een 
zijspoor is beland. ‘Als je de betekenis van ho-
venier in het woordenboek opzoekt, dan kom 
je uit op ‘iemand die met planten om kan 
gaan’. Ja, zo is het inderdaad ooit begonnen. 
Lang geleden. Tegenwoordig kunnen we van 
alles: stuken, metselen, loodgieterswerk, be-
straten, schilderen. Maar van planten hebben 
we geen verstand. Het wordt tijd voor een 

herwaardering van het hoveniersvak. We 
moeten weer terug naar de basis. Dat is ook 
waar we ons als Bloeimeesters sterk voor ma-
ken. En dat zie je terug in onze projecten.’

Doelstelling
De doelstelling van De Bloeimeesters is om te 
adviseren, te inspireren en de wereld op een 
slimme, duurzame, op de natuur geïnspireer-
de manier in het groen te zetten. Het collec-
tief is inmiddels een kleine twee jaar actief en 
merkt dat haar groene boodschap aanslaat in 

de markt. ‘We krijgen steeds meer aanvragen 
binnen voor het realiseren van groene tuinen’, 
bevestigt de eigenaar van Martin Twaalfho-
veniers. ‘Zowel particulier als zakelijk. Als 
team kunnen we met onze verschillende spe-
cialismen tot unieke dingen komen. Het is 
fijn dat we een beroep kunnen doen op el-
kaars expertise en elkaar versterken.’

Onderhoudsvriendelijk
Een van die experts is beplantingsontwerper 
en hovenier Marcel Silkens. De eigenaar van 
Silkens Beplantingen is ook aangeschoven 
tijdens het online gesprek. Hij sluit zich aan 
bij zijn collega-Bloeimeester Martin Twaalf-
hoven: er is een omslag gaande. ‘Ik krijg 
steeds vaker het specifieke verzoek van klan-
ten om hun betegelde tuin te vervangen voor 
een groene tuin. Uiteraard ondersteun ik 
mensen hierin graag. Want het aantal dicht 
bestraatte omgevingen in ons land is een 
groot probleem. Het idee erachter is dat dit 
soort ruimtes onderhoudsvriendelijk zijn, 
terwijl vaak het tegenovergestelde het geval 
is. Hoe groener een tuin, hoe minder onder-
houd je hoeft te verrichten. Daarnaast word 
je er gelukkiger van.’ 

Bewustwording
Dit signaal wordt opgepikt. Er ontstaat steeds 
meer bewustwording dat groen echt een we-
zenlijke bijdrage levert aan een maatschappij 
en een samenleving, merkt Martin. ‘Floor 

Martin Twaalfhoven: ‘We willen met De Bloeimees-
ters laten zien dat hovenier een schitterend vak is 
dat ten onrechte kampt met een negatief imago.’

Marcel Silkens: ‘De laatste jaren krijg ik steeds 
meer vragen van klanten of ik ze wil leren hoe ze 
hun tuin moeten beheren.’ 
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‘JE MAG ALS 
HOVENIER BEST 

EENS EIGEN-
WIJS ZIJN’
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Korte, die ook bij Bloeimeesters is aangeslo-
ten, legt de focus op het aanleggen van moes-
tuinen. Daar is nu veel meer animo voor dan 
pakweg tien of vijftien jaar geleden. Als ho-
venier merk ik dat je een snaar kunt raken als 
je de klant meeneemt in het groene verhaal. 
Behalve plantenkennis heb je daar creativi-
teit voor nodig. Ook dat aspect ontbreekt nog 
wel eens in de hoveniersbranche.’ Marcel vult 
aan: ‘Ik vind dat je als hovenier of ontwerper 
ook best eens eigenwijs mag zijn en niet al-
tijd moet meepraten met de klant. Wijs ze 
ook eens op duurzame alternatieven op het 
moment dat ze vragen om een groot terras of 
een enorm gazon met kunstgras.’

Transformatie
Zowel Martin als Marcel signaleert dat klanten 
gaandeweg vanzelf enthousiast worden op 
het moment dat ze meegenomen worden in 
de ontwikkeling van een groene tuin. Martin 
refereert aan een voorbeeld waarin hij iemand 
met een aversie jegens planten heeft weten te 
transformeren tot een fervent tuinliefhebber. 
‘Toen hij verhuisde, was een van zijn belang-
rijkste wensen om rondom zijn nieuwe wo-
ning een groene omgeving in te richten.’ Mar-
cel heeft er plezier in om klanten bij de hand te 
nemen tijdens het aanleggen en onderhou-
den van hun tuin. ‘De laatste jaren krijg ik 
steeds meer vragen van klanten of ik ze wil le-
ren hoe ze hun tuin moeten beheren. Want dat 
is ook een reden waarom mensen kiezen voor 
een betegelde en dus zogenaamd onder-
houdsvriendelijke tuin; ze hebben geen groe-
ne vingers en weten niet waar ze moeten be-
ginnen. Terwijl het echt geen hogere wiskunde 
is. Ik begin vaak met een praktisch ontwerp 
met simpele combinaties van planten, waarna 
je langzaam kunt uitbreiden met meer span-
nende planten die uitzaaien. Dit natuurlijk 
proces is leuk om te begeleiden.’

Voldoende vakkennis
Om dit proces overal in Nederland optimaal 

te laten verlopen is het onontbeerlijk dat de 
groene sector over voldoende vakkennis be-
schikt. Helaas is het gebrek aan mankracht 
een groot probleem onder hoveniers, erkent 
de eigenaar van Martin Twaalfhoveniers. ‘Ik 
hoorde laatst Lodewijk Hoekstra verkondi-
gen dat er 4000 vacatures openstaan in Ne-
derland, dus dan weet je wel hoe laat het is. 
We willen met De Bloeimeesters laten zien 
dat hovenier een schitterend vak is dat ten 
onrechte kampt met een negatief imago. In 
vind het positief om te vernemen dat er ho-
veniers zijn die zelf het initiatief nemen om 
mensen op te leiden. Het aanleggen van tui-
nen is een ding, het goed onderhouden is nog 
vele malen belangrijker.’

Het goede voorbeeld
Marcel voegt toe dat reguliere opleidingen 
sterker zouden kunnen inzetten op het on-
derwijzen in de juiste plantenkennis. ‘Want 
nogmaals, dat moet de basis zijn bij het ont-
werpen, aanleggen en beheren van tuinen. 
Het betegelen is niet meer van deze tijd.’ Ook 

gemeenten moeten volgens Martin het goe-
de voorbeeld gaan geven. ‘Bij nieuwbouw-
projecten zouden overheden moeten eisen 
dat er een minimaal bedrag aan groen be-
steed wordt en dat bijvoorbeeld bomen be-
houden blijven. Op die manier stimuleer je 
alle betrokken partijen om met het aanleg-
gen en onderhouden van groen aan de slag 
te gaan. Daar wordt iedereen uiteindelijk 
gelukkiger van.’ Zijn collega-Bloeimeester 
kan het alleen maar onderschrijven. ‘Groene 
wijken leveren alleen maar voordelen op’, be-
sluit hij. ‘Ze hebben een positief effect op de 
biodiversiteit, de leefomgeving, het klimaat 
en niet te vergeten het saamhorigheidsge-
voel. Want mensen vinden het hartstikke 
leuk om betrokken te worden bij de ontwik-
keling van groene wijken. Wat wil je nog 
meer?’
DEBLOEIMEESTERS.NL
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Er ontstaat steeds meer bewustwording dat groen echt een wezenlijke bijdrage levert aan een samenleving.


