
Bloementeler en beeldend kunstenaar 

Birgitte Goris heeft een kleine snijbloe-

menkwekerij op een historische plek: de 

ommuurde moestuin van Landgoed Vol-

lenhoven in De Bilt. 

Waar komt je liefde voor bloemen van-

daan? “Mijn achtergrond ligt in de bio-
dynamische land- en tuinbouw, bloemen 
ontdekte ik eigenlijk pas toen ik een tijdje 
de bezorgingen deed voor een biologi-
sche bloemist. Voor mij verwijzen ze naar 
schoonheid, levenskracht en de seizoe-
nen. Bij mij kun je geen standaardboe-
ket bestellen; ik werk met wat er op dat 
 moment groeit, maar ook met wat ik op 
andere plekken en op het landgoed vind. 
Een mooi gevormde tak, grassen, een blad 
van een koningsvaren ...”
Hoe is het om bloemenkweker te zijn 

op deze historische plek? “Ik kende het 
landgoed al langer en wist dat de oude 
moestuin beschikbaar was gekomen, 
maar toch duurde het even voordat ik 
er werk van maakte. Voor mij voelde het 

Tips van Bi rgit te
“Ik laat bloemen vaak ge-

woon staan, puur omdat ik 

daar zelf zo van geniet, zoals 

Cosmea en goudsbloemen. 

Dat waren de lievelings-

bloemen van mijn oma. Of 

omdat ze echt iets toevoe-

gen aan de tuin vanwege 

hun mooie herfstkleur of 

wintersilhouet zoals de grote 

engelwortel. In het begin 

liet ik veel onkruid opkomen 

omdat het me informatie gaf 

over de gesteldheid van de 

bodem. Het geeft beschut-

ting en voedsel aan insecten 

en kleine dieren.” 

FAVORIETEN 
  Feeërieke bloemen die 

hoog vertakken, zoals dille, 

venkel en akkerscherm. 

  Grassen en granen als 

Panicum, boekweit, gierst, 

trilgras (Briza) en hazen-

staart (Lagurus ovatus).

  Lavatera heeft een heldere 

kleur en zachte bloem.

  Chrysant met mooie kleu-

ren en sterke late bloemen

  Iets culinairs als munt, 

 salie, een bessen- of  

frambozentak. 

landgoed  altijd zo ‘af’ – bijna té perfect 
eigenlijk – waardoor ik het idee had dat ik 
er niets meer aan toe zou kunnen voegen. 
Maar toen ik er een keer in hartje winter 
langsging en het er grijs en verlaten bij lag, 
kreeg ik het gevoel dat de tuin en ik iets 
voor  elkaar konden betekenen. Dat voor-
jaar  begon ik met het aanleggen en kweken 
van een natuurlijke snijbloementuin in 
cirkels en bogen. Ik maak boeketten voor 
de verkoop op markten, in  bio- winkels en 
voor mensen die bij mij een abonnement 
 hebben. Verder  lever ik aan een bio-bloe-
mist, verzorg kinderfeestjes en workshops, 
en kleed graag ruimtes aan voor bruiloften 
en andere feestelijke  gelegenheden. Ook 
voor  uitvaarten maak ik boeketten, samen 
met de  nabestaanden.” 
Wat betekent de tuin voor je? “De tuin 
is mijn veldatelier, en een voedings-
bodem van voortdurende inspiratie. Voor 
mij is bezig zijn in de natuur iets wat me 
 ontspant en tegelijkertijd alert maakt. Om 
niet alleen aan het werk te zijn, maar ook 
om te genieten van de schoonheid van 
deze plek, probeer ik steeds vaker  bewust 
even niets te doen in de tuin. Zo is de 
 ‘creatieve donderdag’ ontstaan; een dag 
waarop ik tekeningen en  schilderijen maak 
in plaats van te werken. In de  toekomst 
hoop ik een open atelier te  beginnen, 
 zodat  anderen ook creatief kunnen zijn 
op deze  bijzondere plek. Of gewoon even 
 komen onthaasten.” 
BLOEMINBEELD.NL, INSTAGRAM: @BLOEM_IN_BEELD 

KIES STEVIGE TYPES
Ga voor betrouwbare, sterke bloemen 

die ook tot voedsel kunnen dienen voor 

insecten, zoals Coreopsis (meisjesogen), 

Veronicastrum, Campanula,  Monarda, 

Veronica, Teucrium, dropplant en 

Echinacea. 

“ D E  TU I N  I S  M I J N  VE LDATE L I E R ”
Birgitte
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