
32

Het is 2019 als Cor, Frank en Martin de coöperatie leven  
inblazen. Anno 2022 bestaat het team uit twaalf bevlogen 
mensen met veel kennis en ervaring, die een duidelijke  
missie voor ogen hebben: zorgen dat in tuinen en openbare 
ruimtes meer groen te zien valt, tuinen het jaar rond echt 
leven, geen tuinontwerp hetzelfde is en mensen echt plezier 
beleven aan hun tuin. 

Duurzame tuin
Frank licht tijdens een geanimeerd gesprek met de hele groep 
toe: “Wij ontwerpen duurzame tuinen, met een heel breed  
assortiment planten, bomen en heesters. We maken ook  
beplantingsplannen én zorgen voor de uitvoering waarbij er 
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TUINCOLLECTIEF VOOR EEN GROENER
NEDERLAND EN BELGIË
Wat gebeurt er als je twaalf ervaren tuinontwerpers, hoveniers, plantendeskundigen en  
landschapsarchitecten bij elkaar zet, die een grote liefde delen voor tuinen en meer groen en 
creativiteit in het tuinlandschap willen zien? Dan krijg je De Bloeimeesters: een coöperatie 
wiens leden niet alleen mooie ideeën hebben, maar ook daadwerkelijk op een slimme,  
creatieve en duurzame manier Nederland en België in het groen zetten.

het hele jaar wat te zien valt in de tuin.” Cor 
haakt op het laatste in: “Zo werkt de natuur, 
planten zijn niet achterlijk: elke mogelijkheid 
in de tijd en ruimte wordt gebruikt. Als het ene 
plantje vroeg bloeit, denkt het andere plantje 
‘het heeft niet zoveel zin om ook vroeg te 
gaan bloeien, zal je net zien dat de insecten 
bij de buurman gaan zitten’. Als je deze  
organisatie van de natuur loslaat op een  
tuinontwerp, is er het hele jaar wat te zien. Als 
je het slim doet, dan heb je relatief ook  
weinig onderhoud. Als mensen vragen om 
een onderhoudsvriendelijke tuin, is onze 
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oplossing een intelligent beplantingsplan. Bij 
de vraag naar een onderhoudsvriendelijke 
tuin, is het bijna altijd zo dat mensen het 
 vervelend vinden om voegen tussen harde  
materialen als tegels schoon te krabben of 
om elke drie weken meters haag te snoeien. 
Het af en toe met planten bezig zijn of wat 
onkruid weghalen, vinden ze meestal helemaal 
geen punt maar juist leuk. Wij ontwerpen 
niet alleen een gedroomd mooie tuin voor 
de klant, maar ook een die zich door de tijd 
heen goed ontwikkelt”, aldus Cor. 

Maatschappelijke thema’s
De Bloeimeesters hebben te maken met 
maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, 
wateroverlast en biodiversiteit. Jelle vertelt: “Ik 
zie meer vraag naar duurzame oplossingen 
en dat het klimaat steeds vaker belangrijker 
wordt gevonden dan het esthetische. Denk 
aan het waterniveau van een vijver: dat kun je 
op peil houden met een vlotter en dus leiding-
water gebruiken, of het voor lief nemen dat het 
waterpeil lager staat in de drogere periode 
van een jaar.” Sandor: “Er is ook steeds meer 
bewustzijn dat een tuin kan bijdragen aan het  
tegengaan van wateroverlast. Verhardingen 
of halfverhardingen alleen gebruiken als 
het functioneel is, zoals een paadje of een 

De Bloeimeesters bestaat uit:
• Mara van den Breen, tuin- en landschapsarchitect
• Arjan Boekel, tuin- en landschapsarchitect
• Cor van Gelderen, tuinontwerper/beplantingsdeskundige
• Jelle Koot, tuinontwerper
• Marcel Silkens, beplantingsontwerper en hovenier
• Jessie Straathof, beplantingsontwerper
• Martin Twaalfhoven, hovenier
• Eveline Vekemans, tuin- en landschapsarchitect
• Sandor Walinga, tuin- en landschapsontwerper en 
 boomverzorger
• Iverna Zaalberg, tuinontwerper
• Frank Zoontjes, beplantingsadviseur

terras, helpt daarbij.” Marcel: “Ik merk dat mensen vragen 
hoe ze meer groen in hun tuin kunnen krijgen, als ze een 
huis hebben gekocht met een tuin die helemaal  ‘versteend’ 
is.’ Jessie ziet de vraag naar meer flora en fauna in bijvoorbeeld 
stadstuinen toenemen: “Bij gezinnen met jonge kinderen is veel 
vraag naar biodiversiteit, zodat de kinderen ook meer over 
planten en dieren leren.”



54

De Bloeimeesters
E. info@debloeimeesters.nl
T. +31 (0)6 - 24267527

Voor meer informatie:
www.debloeimeesters.nl

De verbindende liefde voor planten
Over de samenstelling van de Bloeimeesters 
vertelt Arjan: “We hebben elkaar in eerste  
instantie gevonden omdat we allemaal heel 
erg van planten houden. Dat herkennen en 
waarderen we in elkaars werk. Gezien onze 
expertise, kunnen we makkelijk van elkaar 
leren en met elkaar communiceren. Doordat 
we bij elkaar die expertise, creativiteit en het 
enthousiasme voor planten en bepaalde 
type harde materialen zien, hebben we  
een klik en werken we makkelijk samen. Het 
gaat erom dat je per project kijkt wat  
er maximaal mogelijk is in groene en  
harde materialen en hoe je een persoonlijke 
tuin maakt voor de klant.” 

De juiste plant op de juiste plek
Over hoe deze specifieke groep mensen bij  
elkaar is gekomen, legt Arjan uit: ”Dat is  
eigenlijk heel gemakkelijk gegaan, als we naar 
elkaars werk kijken - al is het maar op basis 
van foto’s van het werk dat we individueel  
maken- dan zie je de liefde voor beplanting 
en de rijkdom daarvan terug. En dan is het niet 
het toepassen van een setje populaire 
planten, maar altijd kijken naar het plaatsen 
van de juiste plant op de juiste plek, waarbij de 
planten als een collectief de hele tuin  

wel wat vraag naar een meer groene tuin en 
die nu nog selecte groep klanten komt dan ook 
bij Eveline en Mara. “De grootste voldoening 
komt voor ons achteraf als blijkt dat mensen 
de tuin zelf goed kunnen onderhouden. We 
hopen dat de groene ideologie ook meer in 
België gaat leven.” 

Hoe de Bloeimeesters Nederland en België 
verder gaat veroveren is afwachten, maar 
 duidelijk is dat deze coöperatie er met veel 
plezier alles aan zal doen om hun groene, 
duurzame missie waar te maken voor een 
steeds groter groep tuinbezitters.

De Bloeimeesters ontwerpen en realiseren  
tuinen voor particuliere tuinen en openbare 
ruimtes. Via de website www.debloeimeesters.
nl kun je contact opnemen, maar ook inspiratie 
op doen en groen of gereedschap voor in je 
tuin aanschaffen.
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‘dragen’ om een bepaalde sfeer in de tuin te krijgen.” 
 Gelaagdheid in het toepassen van de planten blijkt iets dat 
daarbij van groot belang is. “Waar gebruik je lage, middel-
hoge en hogeplanten en hebben ze massa of hebben ze 
transparantie? Ik kan het erg waarderen als andere ontwerpers 
daar net zo naar kijken en vind het leuk om dan met ze 
 samen te werken.” 

Landelijke dekking
De coöperatie bestaat nu uit twaalf leden. Gevraagd naar de 
gewenste omvang en expertise van de groep, reageert Arjan: 
“Dat is nog zoeken, maar we streven naar een landelijke 
 dekking voor Nederland en Vlaanderen, waarbij we regionaal 
te werk kunnen gaan, dankzij een groot netwerk. Dus het is 
handig om overal een ontwerper in de buurt te hebben, omdat 
het ontwerp de start is van een project en we via het netwerk 
van de ontwerper dan de uitvoering ter plaatse kunnen waar-
borgen voor de klant.”

Vlaamse tuinarchitectuur
Over de samenwerking met de Nederlandse collega’s vertelt 
de Vlaamse Eveline, mede namens Mara: “We zijn echt blij om 
samen te werken met deze groep, die dezelfde ideologie  
aanhangt als wij. Er is echt wel een andere kijk in de 
 Nederlandse tuinarchitectuur, dan in België. In België is er niet 
dezelfde ideologie als in deze groep over groene tuinen en 
 gevarieerde beplanting. Er is nauwelijks vraag naar bijvoor-
beeld halfverhardingen, voor een betere waterafvoer. Veel 
 tuinaannemers doen hetzelfde, met dezelfde verhardingen en 
een gamma van vijf of tien planten.” Toch is er in Vlaanderen 


