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‘Het moet weer om 
de planten gaan’

Weg met de loungehoek en de barbecue, 
maak tijd en ruimte voor kwalitatief goede 

beplanting. Dat is de boodschap van 
Frank Zoontjes en hij spreekt namens een 
collectief: de Bloeimeesters. Zoontjes en 

de Bloeimeesters hebben ambities. Zo zijn 
ze in gesprek met Tuinbranche Nederland 
over samenwerking en onderhandelen ze 

over een nieuw tuinprogramma voor de 
publieke omroep.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

U heeft kwaliteit als drijfveer, net als de rest van de Bloei-
meesters. Waar komt die drijfveer vandaan?
“Al jaren erger ik mij aan commerciële televisieprogramma’s 
waarin het niet draait om planten en zeker niet om onbe-
kende planten. Die moeten centraal staan. Het resultaat zie 
je vervolgens ook terug in de Nederlandse tuinen. Er worden 
veel dezelfde tuinen aangelegd, zonder veel variatie in het 
assortiment. Er is zoveel meer mogelijk, met een beetje aan-
dacht en oog voor kwaliteit.”

Gaan de Bloeimeesters daar iets aan doen?
“Wij zijn een collectief van kwekers, hoveniers, ontwerpers 
en beplantingsadviseurs. Vakidioten, die inspiratie, diensten 
én producten leveren. Een collectief van deskundigen dat 
een maatschappelijk doel nastreeft en tuinarchitecten, land-
schapsontwerpers, kwekers, consumenten en overheden wil 
verbinden. We zoeken daarbij de communicatie via vakbla-
den, consumentenbladen en we zijn in gesprek met Tuin-
branche Nederland over een partnerschap. Consumenten, 
maar ook bijvoorbeeld gemeenten moeten beter en breder 
worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook zijn we 
bezig met een televisieformat. In het programma draait het 
weer om de planten en niet om de andere producten die je 
in een tuin kunt zetten. Denk aan de BBC, waar het echt 
over planten gaat en om authenticiteit draait. Er zit hier in 
Nederland heel veel plantenkennis, maar bij de verkoop zijn 

we te veel marketinggestuurd. De kwaliteit en duurzaam-
heid van het groen doet minder ter zake, waardoor veel al 
snel wegvalt in de tuin.”

Leuk, zo’n tuin met sterk groen. Komt die consument dan 
wel regelmatig terug om iets te kopen? 
“Natuurlijk! Ook al staat je tuin propvol, kun je toch regel-
matig terug naar je leverancier om inspiratie op te doen. 
Bovendien blijft er altijd wel wat te vervangen in een tuin, 
als er ook éénjarigen en bloembollen in staan. Het kan echt 
geen kwaad om tuinen meer aan te sluiten op de natuur en 
op de omstandigheden. Zo hebben we in Den Haag laatst een 
tegeltuin, echt een pijpenla, omgebouwd tot een hitte- en 
ziltbestendige oase. Op een kwekerij kun je ook zien dat het 
leuk is om iets aan je tuin te doen. Dat is ook wat we bezoe-
kers aan Cor (Van Gelderen, HvdL) zijn plantentuin Esveld in 
Boskoop laten zien.”

Die klant kijkt naar planten, maar…
“Die moet ook meer weten over de grondsoort en de omstan-
digheden in zijn of haar tuin, zodat het groen er op aansluit. 
Daar is voorlichting voor nodig, want de meesten hebben 
geen idee wat voor grond er ligt bijvoorbeeld. Dan kun je 
ook vertellen dat je een tuin aan kunt leggen waar iedere 
maand iets in gebeurt en niet alleen in het voorjaar en de 
zomer. Er is zoveel meer mogelijk met planten en bomen.  

Frank Zoontjes
DE BLOEIMEESTERS

I N  G E S P R E K

De moeder van Frank Zoontjes kwam uit een Rijnsburgse familie 
van bloemenkwekers en -handelaren. Zelf heeft hij een groene 
opleiding en hij werkte bij handelskwekerijen. Hij is een gedreven 
natuurliefhebber en uit zorg over de verstening startte hij met Cor 
van Gelderen en Martin Twaalfhoven platform de Bloeimeesters, 
dat inmiddels uit negen mensen bestaat. Samen vormen ze een 
‘inspiratieplatform’ en hoveniersnetwerk dat bestaat uit kwekers, 
hoveniers, ontwerpers en beplantingsadviseurs. De Bloeimeesters 
willen de wereld op een ‘slimme, duurzame, op de natuur geïnspi-
reerde manier in het groen zetten’. Niet met planten die hun hoog-
tepunt beleven in het tuincentrum, maar met planten die groeien 
en bloeien als ze eenmaal in de tuin staan. De Bloeimeesters willen 
het publiek ‘bijspijkeren’, zodat er straks meer tuinen ontstaan die 
aansluiten op de natuur.
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Je hoeft helemaal niet depressief te worden van het gebrek 
aan kleur in de winter. Een tuin is jaarrond.”

Maar personeel in tuincentra weet daar niets van?
“Nee, tuincentra moeten meer investeren in personeel, zodat 
de klant geen plofplanten meer hoeft te kopen. Goede infor-
matie verdient zich terug, dan komen die klanten ook terug. 
Consumenten hebben ook belangstelling voor duurzaam-
heid, we zien steeds meer vragen komen over de gebruikte 
middelen bij de kweek. De tuin is populair, consumenten 
gaan meer tuinieren. De tijd is er rijp voor. We doen er zelf 
alles aan, met voorlichting via bladen en via YouTube. Naar 
die inhoud is vraag, merken wij.”

En de kwekers?
“Gepassioneerde kwekers zijn er gelukkig nog wel, maar die 
missen soms de verbinding met de consument. Ze leveren 
in de regel aan tuincentra of andere markten, maar contact 
met klanten en ontwerpers is er nauwelijks. Ook gemeenten 
en projectontwikkelaars komen niet bij die kwekers en dat 
zou eigenlijk wel moeten. Hele wijken ontstaan op de teken-
tafel, er wordt wat groen ingetekend en niemand vraagt zich 
af of dat groen daar wel past. Dan krijg je weer zo’n wijk die 
wel leuk wordt opgeleverd, maar die binnen de kortste keer 
kaal en verschraald is. Dat is zonde. Betrek die vakmensen 
nu bij dat ontwerp vanaf tekentafelniveau. Zelf willen we 
ook graag met kwekers in discussie over de mogelijkheden. 
Wat denken zij van deze visie en hoe spelen ze in op de 
groeiende belangstelling voor groen?”

De openbare ruimte wordt er beter van?
“Zeker. Nu zien we heel weinig biodiversiteit in de openbare 
ruimte, terwijl iedereen de mond daar van vol heeft. Er is 
geen durf. Ecologen die bij waterschappen of gemeenten 
werken, hebben niet altijd ook plantenkennis. Daarom zie je 
dus hetzelfde gebeuren als in de gemiddelde tuin. Altijd de-
zelfde heesters, carex, geranium rozanne en zo. Er is zoveel 
meer! Maak er gebruik van! Bij het gebruik van planten in 
de bebouwde omgeving gaat het over het scheppen van een 
goede balans tussen beplanting en bebouwing. Groen speelt 
een cruciale rol in het creëren van sfeer en een fijne ruimte-
beleving. Tot slot heeft beplanting een enorme potentie voor 
waardevermeerdering voor onze bebouwde omgeving. Onze 
stelling is: groen kan een plek maken of breken, hoe goed of 
slecht de architectuur ook is.”

Waar gaat het wel goed?
“Artis heeft het fantastisch gedaan. Het Jac. P. Thijssepark in 
Amstelveen is geslaagd en Thijsse’s Hof in Bloemendaal is 
ook een prima voorbeeld van een plaats waar je tot rust kunt 
komen, inspiratie op kunt doen en die als ontmoetingsplek 
een belangrijke sociale functie hebben. Mensen zijn er graag. 

Groen is belangrijk voor mensen. Mijn schoonvader was 
vroeger medisch specialist in een ziekenhuis en die heeft 
altijd bij het management aangegeven dat patiënten sneller 
herstellen als ze uitkijken op groen.”

Er is een lange adem nodig om projectontwikkelaars en 
overheden te overtuigen. Hebben jullie die?
“We werken samen met directeur duurzaamheid Claudia 
Bouwens van de belangenbehartiger voor de bouw, de 
Neprom, in het programma KAN-bouwen. We laten ze zien 
wat inheemse planten en bomen zijn en waar de insecten 
dus iets aan hebben. Daar zijn praktisch alle projectontwik-
kelaars bij aangesloten en die samenwerking zien we als een 
belangrijke voorwaarde om de mentaliteit te veranderen. We 
kunnen op die manier veel zaadjes planten. Laten zien werkt 
trouwens veel beter dan eindeloos praten.”  

‘Groen kan een plek maken of 
breken, hoe goed of slecht de 

architectuur ook is’


