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  STADSGROEN   N O T E S

DE BLOEIMEESTERS 
Met hun ‘levende tuinen’ laten De Bloeimeesters aan 
stedelingen zien dat er nog iets anders bestaat dan de 
standaard ontwerpen en het beperkte aanbod plan-
ten dat je overal al ziet.  

Het zijn niet de eersten de besten in de wereld van het groen. Cor 
van Gelderen is een gepassioneerd beplantingsdeskundige en 
ontwerper, tuinontwerper Arjan Boekel is bekend om zijn spannende 
daktuinen, en ook de andere ontwerpers van het nieuwe 
ontwerperscollectief De Bloeimeesters hebben hun sporen verdiend. 
Wat hen bindt is plantenkennis en -liefde: noem een plant en ze 
kennen alle eigenschappen. Dat lijkt vanzelfsprekend als je in de 
tuinsector werkt, maar dat is het volgens woordvoerder en 
plantenadviseur Franks Zoontjes jammer genoeg niet.  ‘Het ontbreekt 
bij heel wat hoveniers, ontwerpers en landschapsarchitecten aan de 
nodige plantenkennis. Het grote publiek komt daardoor alleen maar 
in aanraking met een standaardassortiment planten.’ Omdat dit pijn 
doet in hun groene hart en omdat ze samen sterker staan, hebben 
De Bloeimeesters hun krachten gebundeld. Het doel is om mensen 
die niet veel van tuinieren weten kennis te laten maken met een 
diverser scala planten en meer ‘levende tuinen’, ook en juist in de 
stad, waar zo veel steen is.  Behalve het ontwerpen en het maken 
van beplantingsplannen voor levende tuinen, plegen de 
Bloeimeesters ook ‘begeleiding en nazorg’. Op hun website kun je 
virtueel door tuinen dwalen, de planten aanklikken en zien wat voor 
eigenschappen ze hebben.  debloeimeesters.nl  

LIEDEWIJ LOORBACH  
De balkontuinier kan zijn groene 
hart ophalen met Sprinklr. Het  
bedrijf van Liedewij Loorbach  
verzorgt volledig biologisch ge-
kweekte plantenpakketten. 

Inmiddels tuiniert ze als de beste, maar toen 
ze op haar stadsbalkon begon, overkwam 
haar precies wat bijna iedere beginner  
gebeurt. ‘Je gaat vrolijk naar het tuincentrum 
om zo veel mogelijk leuke plantjes voor je 
balkon te kopen. Twee maanden later is de 
helft dood en je vraagt je af wat je toch ver-
keerd deed.‘  
Loorbach schreef een boekje over balkon-
planten en richtte samen met Suzanne van 
Straaten Sprinklr op, om vooral jonge, begin-
nende tuiniers op weg te helpen met planten-
pakketten voor in de stad.  De speciale  
‘balkonpakketten’ kon Liedewij met al haar 
ervaring zelf samenstellen. Voor de andere 
pakketten, bijvoorbeeld voor de geveltuin en 
het voedselbosje, kreeg ze assistentie van 
experts als de natuureducatie-organisatie 
IVN en ontwerpbureau Het Natuurtalent. 
Wie een pakket bestelt, kan een gratis begin-
nerscursus tuinieren krijgen en op de website 
staan allerlei tips en filmpjes.  
Alle planten van Sprinklr komen van biologi-
sche kwekers die geen pesticiden gebruiken. 
Hun planten trekken hommels, bijen, vlinders 
en andere insecten aan die in contact met be-
spoten bloemen het loodje zouden leggen. 
Loorbach: ‘Zodat je in je eigen stadstuintje, 
op je balkon of dakterras of zelfs in je gevel-
tuintje een bijdrage kunt leveren aan de  
biodiversiteit in de stad!’ sprinklr.co  


