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Boegbeelden groene sector 
VHG verzamelt ‘boegbeelden’: mensen die een bijzondere betekenis hebben 
of hadden voor de groene sector. Door hun beroep, ervaring, expertise, visie 
of speciale activiteiten leveren ze een belangrijke bijdrage aan de waarde van 
groen in onze maatschappij. Hun inzichten en ideeën delen we graag met de 
VHG-leden. We hopen dat deze verhalen inspireren om invulling te geven aan 
het thema ‘groen maakt gelukkig’. Dit keer praten we met beplantingsadviseur 
en ontwerper Cor van Gelderen over een nieuw collectief: De Bloeimeesters.
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Cor van Gelderen, beplantingsadviseur, ontwerper en 
nestor van De Bloeimeesters:

“Laat het veel meer om de 
beplanting draaien”
We staan in Plantentuin Esveld in Boskoop. Voor veel plantenliefhebbers over de hele wereld is dit 
dé ‘snoepwinkel’. Geen wonder, hier is zo’n beetje het grootste assortiment tuinplanten te vinden 
wat je kunt bedenken. Tussen al het groen gaan we op zoek naar eigenaar Cor van Gelderen, 
ontwerper, adviseur, spreker, boekenschrijver en sinds kort ook ‘nestor’ van de Bloeimeesters.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, BEELD: THEO FAMA (STUDIO POTHOFF)

(zie ook het kader hiernaast). Samen willen zij 
zowel tuinen als de openbare ruimte beplanten met 
een gevarieerder assortiment én beter afgestemd 
op de lokale omstandigheden. Daartoe bieden 
ze inspiratie, diverse diensten en een bijzonder 
assortiment bomen, struiken, vaste planten, 
grassen, bollen enzovoorts.

BEPLANTING CENTRAAL
“De Bloeimeester zijn vakidioten zoals ik, met een 
brede interesse en achtergrond”, legt Van Gelderen 
uit. “Het leuke is dat we allemaal ergens heel erg 
goed in zijn en elkaar dus aanvullen en helpen 
bij complexe vraagstukken. Beplantingsadviseur 
Frank Zoontjes en hovenier Martin Twaalfhoven 
benaderden mij met het idee en samen hebben 
we nog andere experts gevraagd. We hebben 
onze krachten gebundeld omdat we vinden dat 
het in de ontwerpen veel meer om de beplanting 
moet draaien. Er wordt in de sector een beperkt 
assortiment toegepast en lang niet altijd staat de 
juiste plant op de juiste plaats. Daar wordt niemand 
blij van.”

Cor van Gelderen staat te bellen met een mevrouw 
die slecht nieuws heeft: haar krentenboompje is 
dood en het is al de tweede die ze - op dezelfde 
plek - heeft geplant. Geduldig legt hij uit wat daar 
de oorzaak van kan zijn. Hij besluit het gesprek met 
het advies om een alternatief te kiezen: de sierlijke 
Styrax japonicus – een Japanse storaxboom. “Die 
lijkt een beetje op een krentenboompje, maar 
is eigenlijk nog leuker. Vol trossen met heerlijk 
geurende witte klokjes, dus wordt goed bevlogen 
door bijen.” 

COLLECTIEF
Hier spreekt een man met passie voor planten, 
die bijzonder goed past in het collectief van De 
Bloeimeesters. De groep bestaat uit ontwerpers, 
beplantingsadviseurs, kwekers en een hovenier 

“Lang niet altijd staat de juiste 
plant op de juiste plaats”
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Favoriete groenplek 
“Ik voel me heel prettig als ik hier door de 
plantentuin loop, vooral in het esdoornpark-
je. ’s Ochtends vroeg als er nog niemand is. 
En mijn achtertuin, dat is ook een heel fi jne 
plek. Veel van wat ik doe is gebaseerd op 
herinneringen aan mooie plekken. Zo denk 
ik over tuinen. Waar voel je je goed? Zo’n 
omgeving moet je zien te creëren.” 
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KLOOF
Volgens De Bloeimeesters is er een kloof aan het 
ontstaan tussen wat de consument wil en wat de 
branche biedt. Tussen wat er gevraagd wordt in 
de openbare ruimte en wat er gemaakt wordt. “Er 
is een enorme behoefte aan levende biodiverse 
tuinen en buitenruimten die klimaatadaptief zijn”, 
stelt Van Gelderen. “En als je dan ziet wat er 
gemaakt wordt, dan zit daar veel ruimte tussen. 
Ik zie bijvoorbeeld veel ‘greenwashing’ – groene 
gevels bekleed met een hoop plastic waar plantjes 
in moeten groeien. Daar zijn klimplanten voor 
bedacht! Of peperdure plantenbakken op plekken 
waar ze nauwelijks water en licht krijgen… er is 
gewoon niet goed over nagedacht. En dat terwijl 
de natuur continu oplossingen en voorbeelden 
geeft. Je hoeft eigenlijk alleen maar goed te kijken. 
Overal op de wereld groeien planten, in de meest 

bizarre omstandigheden. Er is altijd een plantje dat 
zich ergens thuisvoelt. Als je je daarvan bewust 
bent en er een voorbeeld aan neemt, is het niet zo 
ingewikkeld. De juiste plant op de juiste plek is de 
kern van de zaak. Als we de natuur voor ons laten 
werken, krijgen we onderhoudsvriendelijke tuinen 
die klimaatbestendig zijn.” 

KENNISKLOOF
Naast een kloof tussen vraag en aanbod is er ook 
sprake van een kenniskloof. “Projectontwikkelaars 
staan voor de opgave om natuurinclusief te 
bouwen, maar ze hebben de kennis daarvoor niet 
in huis. Bij gemeenten ontbreekt het aan kennis 
van klimaatadaptieve stedelijke leefomgevingen. 
Die vinden ze niet (voldoende) bij tuin- en 
landschapsarchitecten en ecologen. Die moet 
komen van architecten, beplantingsadviseurs, 
ontwerpers en hoveniers. We moeten dus zorgen 
dat de kennis in de hele keten zit.”

KIES EENS WAT ANDERS
Hoveniers en ontwerpers die met hun plantenkennis 
alternatieven weten aan te dragen voor 
standaardkeuzes in plantmateriaal en verhardingen, 
kunnen zich onderscheiden van hun collega’s. 
Uit angst en onzekerheid kiest men vaak voor de 
veilige oplossing: dicht straten en plantenbakje. 
Dat is jammer, want dan krijg je toch een soort 
terugkerende sjablonen, terwijl geen wens, geen 
plek en geen opdrachtgever hetzelfde is. Als je 
je klanten meeneemt in hoe het anders kan, dan 
worden ze vaak heel enthousiast. Dat kun je als 
hovenier aanboren, dat gevoel.” 

SAMENWERKEN
De Bloeimeesters zoeken samenwerking met tal 
van partijen om hun boodschap voor het voetlicht 
te brengen en de kenniskloof te dichten. Ook met 
VHG is inmiddels contact gelegd. “Laten we zorgen 
dat we een kennisplatform zijn, want er is er een 
enorme honger naar kennis. Alle seinen voor groen 
staan op groen. Je kunt geen krant openslaan of 
het gaat erover. Er is heel veel vraag naar groene 
oplossingen en die kunnen we invullen. Laten we 
die ruimte pakken!”

KIJKEN, KIJKEN, KIJKEN
Wandelend door de plantentuin naderen we de 
uitgang om afscheid te nemen van deze plantenman 
vol verhalen. Hij heeft nog wel een boodschap 
aan de lezers van VHG Magazine: “Kijk, kijk, kijk 
naar de natuur, ga tuinen bezoeken, treed buiten 
je eigen bubbel. Wat doen anderen? Wat staat er 
in het park? Neem er de tijd voor, want je leert er 
heel veel van. Kijk naar hoe de natuur werkt en alle 
mogelijkheden in tijd en ruimte gebruikt. En dat is 
precies wat je wil bij het inrichten van een tuin, dat 
alle aspecten er zijn, dat er altijd iets leuks te zien is, 
in alle jaargetijden. En niet teveel van hetzelfde!”•

Van links naar rechts op de foto: Iverna Zaalberg (tuinontwerper), Cor van Gelderen 
(tuinontwerper en beplantingsdeskundige), Linda van de Lavoir (tuin- en landschapsontwerper), 
Martin Twaalfhoven (hovenier), Marcel Silkens (beplantingsontwerper), Jessie Straathof, 
Arjan Boekel (tuinarchitect), Floor Korte (moestuinadviseur en ontwerper) en Frank Zoontjes 
(beplantingsadviseur)

Over de Bloeimeesters
De Bloeimeesters willen Nederland vergroenen en van 
tuinen weer levende tuinen maken. Of, zoals ze het zelf 
zeggen: “Wij willen iedereen helpen om net zulke groene 
vingers te krijgen als wij, om samen ‘levende’ tuinen te 
realiseren. 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.” 
www.debloeimeesters.nl 
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