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‘JE MOET GOEDE 

CONTENT LATEN ZIEN  

OM MENSEN TE 

OVERTUIGEN’

F R A N K  ZO O N TJ E S, D E  B LO E I M E E ST E R S

Coöperatie De Bloeimeesters bestaat uit deskundigen op het gebied van plantenkennis.  

Zij willen tuinen en de openbare ruimte beplanten met een gevarieerder assortiment en 

beter afstemmen op de lokale omstandigheden. Initiatiefnemers zijn hovenier Martin 

Twaalfhoven, kweker en tuinontwerper Cor van Gelderen en beplantingsadviseur Frank 

Zoontjes. TuinZaken spreekt met Frank Zoontjes over De Bloeimeesters en over de door  

hen benoemde kloof tussen het aanbod en de vraag van de consument. 

ANITA MEULEMAN      DE BLOEIMEESTERS

Op welke doelgroep richt De Bloeimeesters zich? 

‘Twee markten, de consumentenmarkt en de openbare 

ruimte: we richten ons op hoveniers, tuin-, landschaps- 

en architecten, stedenbouwkundigen, gemeenten en 

overheid.’ 

 

Je zegt de consumentenmarkt, is dat het grote  

publiek of de happy few? ‘We zijn er voor alle mensen 

met een pluktuin, diervriendelijke tuin, rustgevende tuin, 

een stadstuin, patiotuin, prairietuin en niet te vergeten 

een schaduwtuin. Dat is ook uitdagend, we willen niet al-

leen de landgoederen bedienen maar breed inzetten op 

mensen die een tuin bezitten.’ 

 

Wat is jullie visie? ‘De visie van De Bloeimeesters is dat 

we levende tuinen willen maken die aansluiten op de  

natuur met een breed onderscheidend assortiment aan 

planten en bomen.’  

 

Hebben jullie ook een fysieke plek? ‘Ja, er is een  

kwekerij. Daar komen steeds meer jonge gezinnen. De 

kwekerij heeft een hogere prijsklasse – alles met nadruk 

op duurzame planten.’ 

 

De Bloeimeesters is een coöperatie, wat is jullie  

verdienmodel? ‘Onze onlinewinkel, een Jaminwinkel 

voor planten, wordt ook internationaal behoorlijk goed 

bezocht. De website heeft een unieke geavanceerde zoek-

methode: grondsoort, schaduwminnend, droogte, blad-

verliezend of bladhoudend, bloeitijd, meestal staat dat 

niet zo uitgebreid op plantetiketten.’ 

 

‘Wij hebben een grote paraplu van diensten: ontwerp, 

goed beplantingsplan, begeleiding, uitvoering en nazorg. 

Heel belangrijk is advisering. Ook weten hoveniersbe-

drijven ons steeds vaker te vinden omdat ze zich willen 

onderscheiden met een andere manier van beplanten.’ 

 

Willen jullie nog verder groeien? ‘Groeien kan altijd, 

het gaat om het delen van onze visie. We hebben bijna elf 

mensen in het team en hebben ook zelf een netwerk; Cor, 

‘Het gaat er 

om dat je in 

het gesprek 

een ander 

tuinpad moet 

bewandelen’
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Iverna (Zaalberg – red.), Arjan (Boekel - red.), dat zijn best 

wel merken.’ 

 

Je noemt merken, wat is het belang van branding? 

‘Als je heel goed bent dan word je ingeschakeld. Daarom 

is de branding van De Bloeimeesters zo belangrijk. We 

zijn mensen met heel veel liefde voor planten, die ook 

een enorme deskundigheid hebben. Je wilt een mooie 

coöperatie die zijn naam kan uitdragen, reputatie heeft, 

en een mooi team dat dit naar buiten kan uitstralen.’ 

 

De kern is de juiste plant op de juiste plek, door de 

natuur voor je te laten werken krijg je onderhouds-

vriendelijke tuinen die klimaatbestendig zijn. Dat 

klinkt eenvoudig: waarom is het toch complexer dan 

het lijkt? ‘Wat opvalt in de media, is dat de verdieping 

op het gebied van planten ontbreekt. Geef planten weer 

een hoofdrol. Wij willen laten zien dat tuinieren hart-

stikke leuk is en dat een goed beplantingsplan en ontwerp 

werkt.’ 

 

Denk je dat sinds de coronatijd anders naar tuinen 

wordt gekeken? ‘Absoluut, groen, maar ook tuinieren is 

heel actueel. De aankopen in de winkel zijn heel erg toe-

genomen. Wij merken dat tuinieren steeds meer centraal 

komt te staan, de consument wil zich goed laten advise-

ren en daar hoort passie, enthousiasme en een goede 

dosis plantenkennis bij.’ 

 

‘Kijk, wij gaan niet de tuincentra opvoeden, dat is niet 

onze rol, maar het zijn wel de vragen van de consument 

met een tuin: hoe ga ik starten, welke planten kan ik ge-

bruiken? Daar kunnen tuincentra op inspelen en in plaats 

van een tafel vol Lavendula stoechas nou eens een leuke 

bodembedekker neerzetten. En dan niet alleen Vinca 

major, maar kijk bijvoorbeeld eens naar Epimedium.’ 

 

Je ziet een kloof tussen het aanbod en de vraag van 

de consument – hoe kan die gedicht worden? ‘Ik denk 

door in te zetten op meer plantenkennis, te investeren 

daarin door medewerkers opleiden of goede mede -

werkers aantrekken – maar het is niet onze insteek om 

mensen op te leiden.’  

 

Maar wel iets waar de retail aan kan werken? ‘Precies.’ 

 

Veel mensen vinden een beplantingsplan een stap te 

ver. Hoe maak je het kiezen van de juiste beplanting 

behapbaar voor de gewone man die een sfeervolle 

tuin wil? ‘Als je kijkt naar de portemonnee van de  

consument, heb je natuurlijk mensen die graag willen 

maar het niet kunnen betalen.’ 

 

Ik denk dat dat een hele grote groep is. ‘Ja klopt. Wat 

ik in de praktijk vaak doe is heel snel, als een apotheker, 

een recept uitschrijven via WhatsApp, daarbij hou ik  

altijd rekening met de bodemsoort en de ligging. Daar 

reken ik dan niks voor, maar je ziet wel dat ze dan auto-

matisch gaan bestellen in de webshop.’ 

 

Je zei in het begin van ons gesprek dat jullie je  

richten op ‘de consument’, dat is heel breed voor jullie 

insteek. ‘Waar wij in de toekomst naar toe willen is dat 

je op onze website gewoon je tuin in kan ‘lopen’, op een 

plant clicken en in de webshop terechtkomt. Mensen zijn 

ontzettend nieuwsgierig en willen weten wat er in een 

tuin staat. Dat zie je ook in de aanvragen via het contact-

formulier.’  

 

Welke rol kan de tuinretail spelen bij het inspireren 

en enthousiasmeren van de consument, om meer 

groen toe te passen en meer plantkeuzes te maken. 

‘Ik denk dat het te maken heeft met overtuigingskracht, 

niet alleen zeggen de consument wil het zo, maar de  

consument overtuigen. Het gaat er juist om dat je in het 

gesprek een ander tuinpad moet bewandelen. Als jullie 

duurzame groene tuinen willen, dan moet je in een  

offerte of schets laten zien dat het kan, dat is puur over-

tuigingskracht, dat zien we in de branche veel te weinig.’ 

FRANK ZOONTJES 

FOTO: HARRY HOBO
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Zien jullie kansen voor samenwerking met de tuin-

retail? ‘Ja, we staan altijd open voor een vrijblijvend  

gesprek. Maar wel commercieel. We produceren nu al 

echt inhoudelijke content voor YouTube, dat willen we 

breder gaan doen, ook voor tv. Dat je een vinextuin 

neemt, er een camera bij zet en al die tegels eruit haalt. 

Die hele metamorfose en de plantenkeuze laten zien.’ 

 

En het opzetten van retailservices? ‘Je kunt bijvoorbeeld 

planten promoten met leuke beplantingsont werpen.  

We zien in de tuincentra altijd Geranium ‘Rozanne’, heel 

populair, maar daar zijn we een beetje klaar mee. Zet nou 

eens een keer de kogelbloem centraal.’ 

 

‘Elk jaar wordt een standaardassortiment planten gehan-

teerd. Maar nee, je moet juist gaan naar een onbekend 

plantenassortiment. Dus die samenwerking die we zien 

gaat om commerciële content aanleveren, onze planten-

kennis verhandelen, en inspelen op een thema als dak-

tuinen. Daarmee kun je een goede brug slaan. Ik denk 

zeker dat de retail daar iets aan heeft.’  

 

Welke plantengroep is het meest ondergewaardeerd? 

‘De groep varens, of andere vaste planten voor de schaduw-

tuin; Epimedium, Liriope, Cimicifuga of nieuwe soorten 

zoals Pachyphragma. Of heesters als boerenjasmijn, Kolkwit-

zia, Styrax japonicus, gewoon de onbekende soorten.’  

 

Je ziet in de tuincentra een tendens, ontstaan vanuit 

de klantvraag, dat mensen vooral de planten kopen 

die in blad en in bloei staan. ‘Klopt. Maar wij zien ook 

dat steeds meer mensen nieuwsgierig zijn naar planten. 

In de tuincentra staan massa’s kerststerren, het is allemaal 

marketing gestuurd, terwijl de tuin in het najaar nog 

hartstikke mooi is. Ja, er staan ook sprieten, maar dat 

maakt het karakter van de tuin. Die groenafdeling is te 

weinig focus op eigenschappen en toepassing van planten. 

Laat zien aan de consument wat een plant kan, en hoe 

mooi die is. Onbekend maakt onbemind.’ 

  

En bomen, hoe verkoop je bomen? ‘Mensen zijn vaak 

bang voor bomen in de tuin, die worden zo groot. Je hebt 

ook midden maten, maar daar gaat ‘t meer om die plan-

tenkennis. Er zijn heel veel goede kookprogramma’s maar 

veel te weinig tuinprogramma’s. Je moet goede content 

laten zien om de consument te overtuigen. Het gaat om 

kennis, enthousiasme en bevlogenheid.’  

 

‘Het gaat  

om kennis,  

enthousiasme 

en bevlogen-

heid’
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‘Laat de plant 

zien, die  

moet gewoon 

een spotlight 

krijgen’

De trend is om heel oplossingsgericht kant-en-klaar 

producten te verkopen: de consument kan dan heel 

makkelijk instappen en meedoen. Zie je daar moge-

lijkheden in? ‘Ja, we kunnen de consument laten zien 

dat hij bij de start of reorganisatie van een tuin rekening 

moet houden met duurzaamheid en biodiversiteit. We 

zien dat veel tuinplanten na een paar maanden wegvallen. 

De Bloeimeesters gaan een belangrijke rol spelen in duur-

zaamheid van planten. Dus we zouden kant-en-klare 

pakketten kunnen aanbieden om de biodiversiteit te  

bevorderen. Je moet daarbij wel kijken naar het be -

plantingsplan en de soort plant die wordt aangeboden.’ 

 

Een ander punt is beleving, zeker in fysieke winkel -

situaties, hoe kun je dat bewerkstelligen voor planten? 

‘Goede vraag. We werken met mediapartners zoals maga-

zine Seasons en magazine De Tuin in vier seizoenen en 

weten wat er in het veld speelt. De beleving, als je dat met 

gemak en enthousiasme middels content kunt laten zien 

aan de haastige consument van tegenwoordig, dan lukt het 

wel. Maar het moet bovenal wel een goed verhaal zijn.’  

 

Je noemt jullie mediapartners, daarmee kies je wel 

voor een bepaald type consument in het hoge segment. 

‘We zijn opgericht omdat mensen uit alle lagen van de  

samenleving bij een tuincentrum geweest zijn, gewoon niet 

goed geadviseerd werden en via Google bij ons uitkwamen 

voor advisering. Het is ook een signaal. Je moet de mensen 

laten zien wat kan.’ 

 

Maar niet iedereen die een sfeervolle tuin wil is geïnte-

resseerd in planten. ‘Ja eens, maar wij vinden het jammer 

dat er in Nederland de tendens is dat planten in groepen op 

een tafel staan. Laat de plant zien, die moet gewoon een 

spotlight krijgen.’ 

 

Wat wil je over tien jaar hebben bereikt? ‘In ieder 

geval dat we in Nederland en België een goede reputatie 

hebben en onze naam hebben staan. De consument moet 

weten dat we er zijn. Ik denk dat de particuliere tuin -

bezitter, in alle lagen van de samenleving, een tuin kan 

laten ontwerpen en planten kopen. En ook dat mensen 

gaan nadenken en belangrijk vinden dat planten ook over 

tien jaar nog in hun tuin staan.’  n


