‘Dit is een
tuin vol
cadeautjes’

Birgitte Goris teelt plukbloemen
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Klaprozen
(Papaver
rhoeas).

In een pluktuin op
de historische grond
van Landgoed
Vollenhoven in De Bilt
bloeien zonnehoedjes,
korenbloemen en
daglelies. Met dank aan
Birgitte, die er boeketten
van bindt.

Het pad naar pluktuin Bloem in Beeld slingert onder
de groene kronen van monumentale beuken. Na
elke bocht is even ‘het grote huis’ te zien, statig en
wit, met rijen vensters en donkergroene luiken.
‘Onthaast U’ staat op een bordje langs de weg. Een
groepje karamelkleurige Jersey koeien geeft het
goede voorbeeld, loom herkauwend in het hoge
gras. De stad lijkt ver weg. Toch is het naar Utrecht

Een zee van
artisjokken met
rechts gele
teunisbloemen
(Oenothera).

In de zomerwind
wuiven de bloemen van

prikneus,
ijzerhard en
Zeeuws knoopje

maar twintig minuten fietsen.
Midden op Landgoed Vollenhoven pacht tuinder
Birgitte Goris een deel van de historische moestuin.
Ze kweekt er op natuurlijke wijze plukbloemen

elkaar. Nog even en de zinnia’s, judaspenningen

voor boeketten en het aankleden van locaties. De

en juffertjes-in-het-groen zijn groot genoeg om

entree ligt naast de oude orangerie achter een wit

te plukken. Zo’n vijftig soorten eenjarigen zaaide

spijlenhek. Hier stap je uit de groene schaduw van

Birgitte geduldig in fases voor in haar atelier in

het loofbos in een kleurrijke bloemenwereld.

Utrecht. Ter plekke zaait ze Cosmea, korenbloemen
en klaprozen, en ze heeft tientallen dahliaknollen

34

Kruiden tussen de bloemen

geplant. Dankzij die spreiding kan ze hier tot diep

De bloemen van prikneus, ijzerhard en Zeeuws

in de herfst wekelijks de mooiste boeketten binden

knoopje wuiven in ronde bedden in de zomerwind.

voor abonnementhouders. “De bloemen waarmee

Gele zonnehoedjes vangen het volle licht, de grote

ik werk zijn mooi, krachtig en eigenzinnig. Naast

daglelies staan er glanzend bij. Iets verderop

hun esthetische waarde hebben ze een belangrijke

groeien grote groepen eenjarigen in rijen bij

functie voor hun omgeving. Ze bieden voedsel aan
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Artisjok
(Cynara
scolymus).

Duizendblad
(Achillea
millefolium).

de insecten en aan de bijen die worden gehouden
in kasten op het landgoed. Wat ik belangrijk vind:
mijn bloemen passen op de plek waar ze groeien.
Daardoor hoef ik ze niet met kunst- en vliegwerk
overeind te houden.”
Wat opvalt, zijn de kruiden die overal tussen de

‘Met kleine bloemen
als ossentong en zinnia’s

zet ik stippen
in een boeket’

vaste planten groeien. Naast bloemen werkt
Birgitte graag met wollige munt, venkel, dille en
salie. “Alleen al voor de geur zijn kruiden fantastisch
in een bos bloemen, en ze verwijzen naar de vage

voor zorgboerderijen en op biologisch-dynamische

scheidslijn tussen voedsel voor ons lichaam en

tuinderijen en onderzocht ondertussen op de

voedsel voor de ziel.”

kunstacademie haar kunstzinnige kant. “Bloemen

Ook de siergrassen Panicum en Briza gebruikt ze

ontdekte ik pas tijdens baantjes bij een bloemist en

graag. Net als winterrogge, rode gierst en boekweit

een hovenier. Daar ontstond het verlangen om het

dragen ze bij aan het veldachtige karakter van de

hele proces rondom plukbloemen zelf te doen, van

boeketten.

het telen tot het samenstellen van boeketten. Ik had
het gevoel dat ik met bloemen iets gevonden had

Groene vingers

waarin ik nog veel kon ontdekken. Toen deze grond

Liefde voor tuinieren heeft Birgitte al heel lang. Ze

beschikbaar kwam, viel alles op z’n plek.”

groeide op in Brabant met een moeder die graag
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groente verbouwde en een oma die dol was op

In cirkels

de goudsbloemen en roze cosmea’s in haar tuin.

De moestuin van Vollenhoven was bekend terrein

Haar groene vingers ontwikkelde Birgitte verder

voor Birgitte. Ze kwam er al eerder om er bloemen

tijdens een tuinbouwopleiding. Ze werkte daarna

op te halen voor de bloemisterij waar ze werkte.
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‘Alleen al
voor de geur

zijn kruiden
fantastisch
in een bos
bloemen’
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Rode zonnehoed
(Echinacea purpurea).

Rode prikneuzen
(Lychnis coronaria)
tussen de bloeiende
dille.

‘De tuin in winterrust
had iets aandoenlijks.

Ik kreeg zin om
voor deze plek
te zorgen’

Over Landgoed Vollenhoven
Parel van de Stichtse Lustwarande, zo werd Landgoed
Vollenhoven vroeger genoemd. De buitenplaats dateert
van 1800 en was een van de eerste van een lange
rij buitenplaatsen ten zuidwesten van de Utrechtse

Vier winters geleden trof ze de tuin verlaten aan.

ineens. “Ik pluk hem niet voor boeketten, maar

Heuvelrug. Het statige Grote Huis staat midden in een

“Het was een stille, troosteloze dag. De tuin was

geniet van de geurende lichtpaarse bloemen in

leeg en in winterrust. Dat had iets aandoenlijks. Ik

de tuin. En met mij veel bijen en andere insecten.

park in Engelse landschapsstijl, ontworpen door Hendrik

kreeg zin om voor die plek te zorgen, dat gevoel had

Leuke bijkomstigheid: het kruid zou in de oudheid

ik hier nog niet eerder gehad. Ik denk omdat de tuin

gebruikt worden om de stemming te verbeteren.

naaldbomen, borders vol sierheesters en bemoste

voorheen al helemaal af was. Juist die zwarte grond

Daardoor zouden ook creativiteit en positief denken

stapelmuurtjes. In de anderhalf hectare grote moestuin

prikkelde me om er iets mee te doen.”

worden gestimuleerd.”

Wat bleek: de vorige moestuinders waren gestopt

Vaste planten zoals kardoen en guldenroede

met kassen worden al twee eeuwen groenten, kruiden en

en de landgoedeigenaren waren op zoek naar een

kwamen eveneens onverwacht op. “Ik blijf

nieuwe pachter. “Ik was vrij om de tuin zelf in te

nieuwsgierig naar wat er spontaan groeit als ik niet

Vermoedelijk gaat de geschiedenis van deze vruchtbare

richten. Ik heb hier eerst een week op een stoel

ingrijp. Deze planten zijn cadeautjes en ze geven

grond terug tot de zestiende eeuw, toen Benedictijner

gezeten en rondgelopen om te kijken, te voelen,

informatie over de bodemgesteldheid. Door op deze

monniken hier boerden. Nu kan iedereen er meegenieten

te schetsen. Geïnspireerd door de bochtige paden

manier te werken, wordt het karakter van de tuin

op het landgoed heb ik de ronde bloemenbedden

natuurlijker.”

van de oogst van de week met groentepakketten.

aangelegd. Ook de vaste planten, kruiden,
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van Lunteren. Erachter ligt de Engelse tuin met oude

bloemen geteeld voor de bewoners van het landgoed.

Het particuliere landgoed is tegenwoordig alleen

fruitstruiken en grassen plantte ik in cirkels. Zo

Schilderen of onthaasten

te bezichtigen tijdens een rondleiding. Je bezoekt

voelt dit meer als een landschapstuin.”

Achter de bloementuin zaaide Birgitte bewust een

dan de Engelse tuin, de moestuin en het Engelse

stuk gazon in. Het werd een stille plek vanwaar

landschapspark, de oranjerie en het koetshuis. Deze

Cadeauplanten

ze de hele pluktuin kan overzien. “De tuin en de

Tussen de nieuwe aanwas kwamen het eerste jaar

bloemen voeden mij met ideeën. Op deze beschutte

spontaan planten omhoog. Zegekruid, fijnstraal en

plek kunnen die ideeën hun vorm vinden.”

personen. Ook zijn er elk jaar enkele open rondleidingen.

vingerhoedskruid zijn de bloeiende nalatenschap

Zo verdiept ze zich in aquarellen. Het liefst zou ze

De gebouwen zijn te huur voor feesten en evenementen.

van vorige tuinders. Ook Birgittes lieveling, de

die maken van verf van eigen planten. Ook denkt

tweejarige scharlei of muskaatsalie, stond er

ze na over een bloemengroet uit de tuin door

www.landgoedvollenhoven.nl

rondleiding is te boeken voor groepen van minimaal tien
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zo doe je dat

Monarchvlinder.

‘Ik houd van
het silhouet van ragfijn
vertakte bloemen

zoals dille
en venkel’

Vlinders

in de tuin

middel van kunstwerkjes. “Het blijft boeiend om
te experimenteren met bijzondere manieren om
bloemen te laten spreken. Ik heb allerlei zaadjes
geplant en ben benieuwd wat ik hier allemaal nog
zal ontdekken.” Birgitte wil die bijzondere functie

Zuidelijke
luzernevlinder.

IJzerhard.

van haar pluktuin graag delen. Op donderdagen zijn

Ixias
pyrene.

Je tuin is niet compleet zonder vlinders. Hoe
je die lokt? Door te zorgen dat ze er vinden
wat ze nodig hebben: nectar om te eten en
de juiste planten om eitjes in te leggen.

bezoekers op afspraak welkom om in het veldatelier
inspiratie op te doen tussen de bloemen, om te
tekenen en te schilderen of gewoon te onthaasten.
“Ik vind het waardevol dat ik dat met deze tuin kan
faciliteren.”

Trouw en rouw
De boeketten van Birgitte weerspiegelen het
natuurlijke karakter van de tuin. Geen stijf
gebonden tuiltjes, maar weelderige, losse bossen.

Bloem in Beeld

“Ik werk met wat er is, dat zorgt iedere week voor

Birgitte verkoopt haar boeketten via bloemabonnementen

een week moeten staan. Dat is ook de reden

unieke boeketten. Voorwaarde is dat de bloemen

of los op bestelling. Op diverse punten in Utrecht, Bilthoven,

waarom ik bijvoorbeeld geen dahlia’s in boeketten

De Bilt, Zeist én op de tuin zijn ze van 1 juni tot eind oktober

verwerk, die zijn na vijf dagen uitgebloeid.”

wekelijks of tweewekelijks af te halen op vrijdag. Dit jaar
zijn er voor het eerst ook lenteboeketten van tulpen,

Bijzonder vindt ze opdrachten waarbij ze een
ruimte mag inrichten met bloemen, zoals locaties
voor trouw- en rouwceremonies. “Laatst heb ik een

narcissen en irissen te koop. Birgitte verzorgt daarnaast

mevrouw uitgenodigd om samen met mij bloemen

bloemenworkshops en ze kleedt in opdracht ruimtes aan met

te plukken voor het afscheid van haar man. Terwijl

bloemen voor bijzondere gelegenheden. www.bloeminbeeld.nl,

we hier liepen, in alle rust, merkte ik dat het haar

birgittegoris@hotmail.com, @bloem_in_beeld

hielp in haar rouwproces. Ik denk dat bloemen ons
met onze gevoelswereld kunnen verbinden. Ik vind
het een mooie meerwaarde dat deze bijzondere
plek kan bijdragen aan belangrijke momenten in

Zeg ja tegen brandnetels

Vlinders leggen eitjes in zogeheten
waardplanten. Dit zijn planten waar de
rupsen zich mee kunnen voeden. Als je
tuin zich ervoor leent en groot genoeg
is, zorg dan voor een hoekje waar
brandnetels kunnen woekeren. Een paar
van de mooiste vlindersoorten houden
namelijk enorm van brandnetels. Andere
waardplanten zijn klaver, klimop en hulst.

Welkom op het
vliegend buffet!
• Buddleja/vlinderstruik
Dit is een van de meest nectarrijke
plantensoorten. In sommige streken
– vooral in Frankrijk – wordt hij
beschouwd als woekerplant. Hij is er in
allerlei kleuren, van wit tot roze en diep
violet, maar ook oranjegeel.

• Zinnia
Een prachtige eenjarige plant uit
Mexico. Zaai ze uit in de lente. De plant
bloeit heel de zomer tot in de herfst
in roomwit, geel, roze, oranje, violet en
zelfs groen. Vlinders schijnen het gele
hart onweerstaanbaar te vinden.
• IJzerhard
Deze ranke plant (Verbena bonariensis)
wordt tot 120 cm hoog en trekt heel
wat vlinders aan en doet het prachtig in
bloemenborders. Hij bloeit lang, zit vol
nectar en kan uit de voeten met bijna
elke grondsoort. De naam heeft deze
plant te danken aan de harde stengel die
moeilijk af te snijden is.
• Lavendel
Dit is een zonneplant bij uitstek, en
vlinders zijn er dol op.

• Hemelsleutel
Deze nectargevende, decoratieve
plant bloeit van het einde van de
zomer tot in de herfst, als de meeste
planten al uitgebloeid zijn.
• En ook
Andere planten op het menu van
de vlinder: zonnehoed (Echinacea),
phlox, aster en struiken zoals
sneeuwbes, kamperfoelie, liguster
en zuurbes.

Bijtje erbij

Een leuke bijkomstigheid is dat al
deze nectargevende planten ook
bijen aantrekken. Zij vinden er het
nodige stuifmeel om honing te
maken. Zeker nu de bijen het moeilijk
hebben in Nederland, kun je ze op
deze manier een beetje helpen.

iemands leven.”
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