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Maria de Groot en Els Gijsbers blijven met hun winkel Bloemkracht8 zo dicht mogelijk bij de 

natuur. De bloemen die ze voor hun boeketten gebruiken, zijn dan ook volledig biologisch en 

mogen hun gang groeien. En dat zie je: ze zijn grillig van vorm en draaien naar alle kanten. 

Karaktertjes dus. Heel charmant.

Samen met compagnon Els Gijsbers leidt Maria de Groot bio-
logische bloemenwinkel Bloemkracht8. Aan de voorkant van 
hun werkplaats, een houten appelschuur, staat steevast een 
grote werktafel waar ze met kwikzilverachtige bewegingen de 
fraaiste combinaties componeren. De boeketten bevatten soms 
héél bijzondere ingrediënten en zijn altijd biologisch geteeld. 
Binnen in de schuur is plek genoeg, maar de twee houden nu 
eenmaal van de buitenlucht. Vaak tot diep in het najaar werken 
ze onder de blote hemel. Maria: “Vroeg in de morgen zien we 
soms reeën lopen. Het is een feest om hier, midden in een 
stiltegebied, te mogen werken.”

Schuur op landgoed ameliSweerd
Begin jaren tachtig was Maria een van de oprichters van de 
biologische tuinderij op het landgoed waar ze nu bloemen 
plukt. Als telg van een familie van bloembollenkwekers zitten 
bloemen haar in de genen. Ze koos weliswaar voor banen in de 
advisering van kleinschalige bedrijven en fondsenwerving, 
maar bleef altijd betrokken bij de tuinderij en het landgoed. 
Toen de bloemist in Utrecht aan wie de bloemen werden gele-
verd ermee ophield, rook Maria haar kans. Ze schreef zich in 
voor een bloemistenvakopleiding en betrok een halfjaar later 
de voormalige appelschuur op landgoed Amelisweerd. 
Els Gijsbers is van huis uit sociaal geograaf en begon als vrijwil-
liger op de biologische tuinderij. Ze verloor haar hart al snel 

aan de bloementuin en ontdekte dat ze bloemschikken leuker 
vond dan het telen en verzorgen. Na de vakopleiding Dutch 
Flower Arrangements kreeg ze van Maria een stageplek aange-
boden. Drie jaar geleden kwam Els als compagnon in de zaak.  
“We hebben dezelfde smaak en werken ‘intuïtief’ samen,” 
 vertelt Els. 

duurzaam abonnement
De appelschuur, het zenuwcentrum van Bloemkracht8, ligt op 
een steenworp afstand van het landhuis Nieuw Amelisweerd. 
Vroeger sloeg de familie Bosch van Drakestein hier altijd de 
appels op die op de landgoederen werden geplukt. Dankzij  
de bomen rond de schuur bleven ze ook in de zomer koel. 
Erachter stroomt het Keukenwater, die in verbinding met de 
Kromme Rijn staat. In het verleden deed het water dienst als 
af- en aanvoerroute voor het landgoed. 
De bloemisterij van Maria en Els bestaat inmiddels twaalf jaar 
en is op biologische leest geschoeid. In de zomer en herfst 
plukken ze biologisch geteelde bloemen van het landgoed en 
uit de streek. Steeds meer particulieren en bedrijven sluiten 
een zogenoemd ‘duurzaam bloemenabonnement’ bij Bloem-
kracht8 af. “Dat betekent in de ochtend geplukt en ’s middags 
in de vaas bij de klant,” legt Maria uit. “De grond is hier heel 
vruchtbaar en vormt een ideale voedingsbodem voor bloemen 
dankzij een goede mix van klei en zand. Om de variëteit breed 
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te houden, kopen we ook biologische bloemen bij een bedrijf 
op zware kleigrond. Tot begin november halen we onze bloe-
men van de volle grond bij Tuinderij De Volle Grond.” 
In de late herfst, wanneer op de tuinderij het aanbod beperkter 
wordt, maken Maria en Els veel herfststukken die geen water 
nodig hebben zoals stillevens met pompoen, maïs en takken. 
In de winter zijn ze aangewezen op de bloemen met een 
milieukeurmerk. “Maar,” voegt Maria toe, “daarvan worden er 
de laatste jaren gelukkig steeds meer aangeboden.” 

doorgeSchoten groente
Volgens Maria zijn biologisch geteelde bloemen veel sterker 
dan exemplaren die op reguliere wijze zijn opgetrokken. “Ze 
blijven langer goed in de vaas. Het scheelt ook dat ze geen 
lange weg hoeven af te leggen.” Daarnaast heeft Bloemkracht8 
ook bijzondere soorten in het assortiment. Op de tuinderij 
worden bijvoorbeeld vergeten boerenbloemen gekweekt.  
“Zinnia, hemelsleutel, meisjesogen, monnikskap, ijzerhard, 
adderwortel; noem maar op. Dat soort bloemen kom je niet  
zo gauw bij een gewone bloemisterij tegen.”
Een andere specialiteit van Maria en Els zijn doorgeschoten 
groenten. Een crime voor de groenteteler, maar een lust voor 
het oog van de vakkundige boekettenbinder. Maria: “De bloem 
van de aardpeer is héél decoratief. Dat geldt ook voor die van 
venkelkruid, artisjok, rabarber en prei. Het maakt onze boeketten 
interessant, ze vallen op. Voorbijgangers vragen regelmatig of 
ze een boeket kunnen kopen. Soms kan dat, als er iets over is. 

We hebben echter geen winkel aan huis en verkopen louter op 
bestelling. Dit is een stiltegebied en dat moet zo blijven.” 

Vazen met boomSchorS
Bij het samenstellen van boeketten volgen Maria en Els de  
seizoenen. De bloemen bepalen de stukken, en niet andersom. 
In het vroege voorjaar gebruiken ze bijvoorbeeld graag bollen, 
tulpen, ranonkels en anemonen. Els: “Daslook heeft dan ook 
een mooie bloem, die is trouwens eetbaar.” Vanaf half juni  
hoeven ze voor hun ingrediënten niet meer naar de veiling en 
komen al hun bloemen van de volle grond. 
Om ervoor te zorgen dat klanten met een abonnement steeds 
weer een nieuw, verrassend boeket krijgen, worden de gele-
verde bloemstukken keurig bijgehouden. Els en Maria weten 
doorgaans ook waar de bloemstukken bij hun klanten komen 
te staan. “Daar houden we natuurlijk rekening mee,” legt  
Maria uit. “In een grote, hoge ruimte kun je goed de hoogte  
in werken. We maken de boeketten altijd in de vaas op en  
die geven we ook vaak een andere uitstraling. De ene keer 
bekleden we hem met boomschors, mos, rietstengels of takjes 
– afhankelijk van het seizoen en het soort bloemen.” 
Duurzaamheid staat voorop, niet alleen bij de bloemen maar 
ook bij de materialen. Zo is een aantal van de vazen van gere-
cycled glas gemaakt. Steekschuim gebruiken ze niet, want dat is 
nu eenmaal moeilijk afbreekbaar. Als alternatieven werken de 
dames liever met kippengaas, draad of een frame van takken. 
Gevoel speelt bij het samenstellen van de bloemstukken een 
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grote rol. “We werken altijd met dagverse producten. Soms 
lopen we ’s morgens nog snel even met de kruiwagen naar de 
tuinderij om nog wat bloemen bij te oogsten,” lacht Maria. Els 
valt haar bij: “Het materiaal wijst ons de weg. Je kijkt wat de 
oogst is en gaat daarna op je gevoel af. Biologisch geteelde 
bloemen zijn vaak grillig gevormd. Ze hebben niet allemaal 
dezelfde mooie, rechte stelen als reguliere bloemen. Die onver-
wachte draaiingen zijn juist leuk om mee te werken. Je kunt 
het als uitgangspunt nemen voor de richting en vorm. In de 
winter vind ik het mooi om met kale takken te werken, met 
hier en daar een bloem. Zo’n bloemstuk weerspiegelt het  
seizoen en is tegelijk al prille voorbode voor wat komen gaat.”
Speciaal voor Bloemkracht8 bewaren de mensen van de tuin-
derij na het snoeien altijd peren-en appelbomenhout. Het zijn 
dankbare ‘kapstokken’ voor bloemstukken. Els werkt ook 
graag met meidoorn als basis. “Wij werken het liefst zo open 
mogelijk en gebruiken relatief weinig blad, zodat elke bloem 
goed tot zijn recht komt. Je hebt niet veel blad nodig om een 
boeket volume te geven. Wij gebruiken als alternatief ook 
graag die van het chocoladekleurige koninginnekruid (Eupato-
rium cannabinum), dat geeft meteen diepte. We werken ook 
graag met zonnehoed, groothoofdige korenbloem en zaad-
dozen van Crocosmia.” 
Maar de favoriet is en blijft de bloeiende kardoen. Die is niet 
voor niks afgebeeld in het logo van de bloemisterij. “Hij geeft 
een bloemstuk stoerheid en stevigheid. Bloemen bezitten 
zoveel kracht, dat willen we graag laten zien,” zegt Els enthou-

siast. En eigenlijk zit die ambitie al verstopt in de naam van de 
bloemisterij. ‘Bloemkracht’ heeft geen uitleg nodig en ‘acht’ 
staat voor het lemniscaatteken dat verwijst naar de eeuwige 
kringloop, van zaadje naar bloem en andersom. Maria: “Wij 
zijn een duurzaam bedrijf en ondersteunen de eeuwige kring-
loop. Daarom leveren wij niet alleen verse bloemstukken, 
maar halen de oude ook weer op om ze te composteren.” 

Tekst Margriet de Groot  Fotografie Pauline Joosten

‘We werken zo open 
mogelijk en gebruiken 
relatief weinig blad, 
zodat elke bloem tot 
zijn recht komt’ 

Biologische boeketten 
Bloemkracht8 van Maria de Groot en Els Gijsbers is een 

biologische bloemisterij, gevestigd op landgoed Amelisweerd. 

Omdat de werkplaats in een stiltegebied ligt, kunt u niet ter 

plaatse kopen. Aanvragen voor bloemenabonnementen en 

bestellingen kunt u telefonisch en per e-mail doen. Op 

verzoek geven de eigenaressen ook bloemenworkshops. 

Bloemkracht8, Landgoed Amelisweerd, Koningslaan 5B, 

Bunnik, 06 20604044, www.bloemkracht8.nl
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