
BLOEMEN 
AMARYLLIS

Seppe De Bie van Bloemen Amaryllis 
is gespecialiseerd in het maken van 

natuurlijke veldboeketten, de nieuwste 
trend in de bloemenwereld. 'Het leuke 

aan zo’n bos bloemen is dat die er 
vanuit elk standpunt anders uitziet.' 

Wat zijn de kenmerken van een veldboeket?
‘Bij een veldboeket zitten niet alle bloemen even hoog waardoor elke bloem ruimte 
krijgt om te schitteren. Vanuit elke hoek zie je iets anders, dat maakt het zo interessant. 
Het lijkt wel alsof iemand de bloemen net geplukt en bij elkaar genomen heeft. Door 
mijn ervaring in Nederland ben ik al jaren met deze stijl vertrouwd. Ook hier zijn 
veldboeketten nu erg in trek.’ 

Gebruik je een andere techniek dan voor klassieke boeketten?
‘Bloemsierkunst is een ambacht dat vaak onderschat wordt. Het is niet omdat de stijl 
van een veldboeket minder klassiek is, dat ik de techniek mag vergeten. Zo moeten 
de stelen bij eender welk type boeket 'korenschoof' gebonden zijn. Anders kunnen de 
stelen afgeklemd en beschadigd raken en krijgen de bloemen geen water meer. Bij 
een klassiek boeket wordt vaak meer bladgroen gebruikt, in een veldboeket zitten dan 
weer meerdere soorten bloemen.’

Wat inspireert je? 
‘De bloemen en de materialen zelf. Ik zoek naar juiste combinaties qua kleur, vorm 
en structuur. Meestal begin ik met een basis van takken of groen. Daarna vul ik 
stelselmatig het boeket verder aan tot het in balans is. Het eindresultaat doet vaak 
denken aan de gekende oude schilderijen met bloemenstillevens. Ik kijk telkens uit 
naar een nieuw seizoen, omdat ik weet dat er dan weer nieuwe bloemsoorten op 
komst zijn.’ 

Je hebt sinds begin dit jaar je eigen bloemenwinkel. Wat bied je zoal aan?
‘Mijn assortiment aan bloemen is groot. Er moet voor ieder wat wils zijn, maar de winkel 
mag niet op een magazijn lijken. Daarom besteed ik veel zorg aan de inrichting. Ik 
verander die vaak, zo blijft het boeiend. Van opleiding ben ik zowel florist als tuinarchitect. 
Ik geef mijn klanten ook veel advies over bloemen, planten en tuinonderhoud. We 
verzorgen regelmatig bruidsboeketten en we decoreren feestlocaties. Daarin kan ik 
me echt uitleven. Zo hebben we vorig jaar nog de bloemen en decoratie verzorgd op 
het huwelijksfeest van Jef Neve.’ 

6 vragen voor Seppe De Bie
  Favoriete bloem? Bol- en 

knolgewassen zoals lelies, 
narcissen, tulpen en dahlia’s 
en daarnaast ook papaver en 
ridderspoor.

  Grootste sterkte? Planten een 
meerwaarde laten zijn voor een 
interieur. En bloemencreaties 
maken. 

  Belangrijkste ‘gebrek'? 
Alles wat zakelijk en 
administratief is. Mijn partner 
Koen helpt me daarmee. 

  Favoriete geur?  
Vers gemaaid gras, net gekliefd 
dennenhout, regen in een bos na 
een hittegolf. 

  Tweede passie? 
Heb ik niet, wel hobby’s. 

  Levensmotto? 
Gelukkig zijn en anderen 
gelukkig maken. 
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De nieuwe floristen zijn letterlijk buitenbeentjes.  
Ze halen hun inspiratie buiten de bloemenwereld,  

vaak uit hun vorige job: fotografie, interieur, gastronomie. 
Hun boeketten zijn in elk seizoen anders, en er wordt 

vrolijk gespeeld met stijlen: landelijk, natuur of zen. We 
gingen op bezoek bij vier jonge floristen nieuwe stijl.     u  Wechelsebaan 166, 2275 Lille 
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