Geschikte bloemen
Enthousiast word ik toegewuifd door Toma van den
Bosch, wanneer ik binnenstap bij de buitenruimte
van het lunchcafé van Tuinderij LandinZicht, gevestigd op Landgoed De Rading in Hilversum. Dan ontspint zich ons gesprek, waarbij Toma vertelt hoe zij
bezig is om mensen bewust te maken van het be-

ten groenten, zaaddozen, grassen en soms
een groentenblad verwerkt ze in haar ‘schikkingen’. “Bijzonder geschikt voor bedrijven,
particulieren en speciale gelegenheden”, is
de slogan voor haar bedrijf TOMA Bloemenservice. Zij plukt de bloemen zelf, maakt de
bloemarrangementen zelf en brengt ze zelf
rond. Van maart tot en met oktober, het hele

lang van biologische teelt van bloemen. En dat niet

vollegrondseizoen lang, zijn haar afnemers

alleen, ook het belang van ‘dicht bij huis’, ‘duurzaam’,

verzekerd van 100% schone, dagverse, lokaal

‘kringloop’, zijn begrippen die bij herhaling vallen.

geplukte bloemen. In de winter maakt zij natuurlijke herfst- en winterarrangementen, niet
altijd helemaal biologisch, omdat daar te wei-

Komend uit een gezin waarbij haar moeder,

teelde bloemen van tuinderijen uit de regio.

nig, nog, van voorhanden is. Haar doelgroep:

Maria de Groot, de eerste bio-bloemisterij

Toma werkt intensief samen met Wietse

bedrijven, horeca en particulieren met een

van Nederland Bloemkracht8 heeft opge-

Bakker van Tuinderij LandinZicht. Op deze

afname-abonnement. Daardoor is vraag en

zet, is uiteindelijk de appel niet ver van de

tuin worden voornamelijk groenten geteeld.

aanbod op elkaar afgestemd, geen verspilling

boom gevallen. Toen haar moeder een op-

Het is een ideale combinatie als bloemen en

en een soort zekerheid van inkomen.

volger voor haar bedrijf zocht, werkte Toma

kruiden tussen de groenten groeien. Sommi-

Toma wordt er - net als ik - wel verdrietig

in de zorg en kwam het bij geen van beiden

gen hebben immers een gunstig effect op de

van, dat er in meer dan 40 jaar in sommige

in het hoofd op dat Toma het bedrijf over

groenten die hun buur zijn. Ook het aantrek-

opzichten weinig veranderd is in de biologi-

zou kunnen nemen. Maar net nadat Bloem-

ken van insecten, met name bijen, is van cru-

sche en biologisch-dynamische sector. Dat

kracht8 was verkocht aan de toenmalige

ciaal belang. Maar het eigen oog wil ook wat,

wil zeggen dat er nog vaak neveninkomsten

compagnon Els Gijsberts, stopte Toma met

kleur en geur geeft inspiratie. Er wordt sa-

gecreëerd moeten worden en met vrijwilli-

werken in de zorg en ontdekte zij haar liefde

mengewerkt met een kippenboerin, Eva Vos,

gers gewerkt wordt, om van het bedrijf rond

voor bloemen. Ze besloot de opleiding Ne-

van KipEigen. De kippen hebben verplaats-

te kunnen komen. Nog altijd wordt de waar-

derlands Bloemwerk aan het Wellant College

bare hokken, woelen de grond om en poepen

de van deze bedrijven niet naar (inkomsten)

in Houten te volgen en ging stage lopen bij

het vruchtbaar. Daarna komen er groenten

waarde geschat.

Bloemkracht8. In 2018 richtte ze haar eigen

en bloemen op deze grond te staan. Wat een

Maar Toma, deze bevlogen veertiger, blijft be-

bloemenservice op in Hilversum volgens het-

kringloopgebeuren!

zig. Naast haar bedrijf zet Toma zich actief in

zelfde concept dat haar moeder ruim 25 jaar

Steeds duidelijker wordt het me, dat ‘net-

voor een duurzamer Hilversum. Samen met

geleden bedacht had: een bloemisterij waar

werken’ Toma’s grote kracht is. Ze plukt op

een groep duurzame doeners en denkers van

geschikt wordt met lokaal en biologisch ge-

veel verschillende tuinen. Ook doorgescho-

‘Hilversum 100’ zet ze op het stationsplein
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een concept-store op. Een soort etalage voor
diverse duurzame producten en initiatieven,
waar ook haar boeketten verkocht zullen worden. Een nieuwe uitdaging voor Toma.
Om nog meer bloemen voor lokale afzet te
garanderen, wordt er een nieuw stuk grond
op de rand van Loosdrecht en Hilversum gepacht en heeft Toma hiervoor een bloementeler aangetrokken. Samen hebben ze het
teeltplan gemaakt. Gelet op verschillende
vormen, verschillende kleuren en het hele
lente-, zomer- en herfstseizoen de mogelijkheid om te plukken. Ze beperken zich tot
inheemse sterke soorten.
Waar de gangbare bloementeelt uitgaat van
gelijke lengten, gelijke bloemen, rechte stelen, is dat voor Toma een ander verhaal. Met
welsprekende gebaren tekent ze in de lucht
hoe interessant juist een kromme steel kan
zijn. Ze houdt de boeketten licht en open,
niet teveel bladvulling, waardoor iedere
bloem, iedere kromme steel en ieder grasje
zich helemaal kan laten zien.
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reiziger en lerares.
Vaak gaat het over
moeder aarde! Het
levende wezen waar
wij met zijn allen op
wonen en het heelal
mee doorkruisen!
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