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F
lorian Seyd en Ueli 
Sieger dromen van
bloemen, dag en nacht.
Elke dag om 06:00 uur
’s ochtends al wordt de

eerste foto op hun veelbezochte
Instagram-pagina gepost. 
Logisch, want dan gaat de bloe-
menveiling in Aalsmeer van start. 

De twee bloemdecorateurs
startten in 2005 met The Wun-
derkammer, hun stylingbedrijf
waar je terecht kunt voor het we-
kelijkse centerpiece op de balie of
vergadertafel, maar ook als je een
winkel of zaal met planten en
bloemen wilt aankleden – of zelfs
de hele onderdoorgang van Het
Rijksmuseum.

Maar The Wunderkammer 
– Duits voor rariteitenkabinet –
kijkt verder dan bloem en groen.

Niet alleen inheemse planten en
(tropische) bloemen inspireren
het duo: opgezette dieren, skelet-
ten en kleine kunstobjecten zijn
evengoed te vinden in hun ont-
werpen.

,,We kwamen allebei naar Am-
sterdam, de bloemenhoofdstad
van Europa’’, vertelt Duitser 
Florian. ,,Ueli wilde graag naar ‘de
hemel van bloemen’, dus hebben
we ons hier gevestigd. In Neder-
land hebben we heel veel geleerd
over de bloemenbusiness.’’

Aanvankelijk werkten de heren
in dezelfde bloemenwinkel, maar
na verloop van tijd ging ieder
zijns weegs. ,,Op een gegeven 
moment wilde ik mijn eigen
bloemenbedrijf openen’’, zegt
Florian. ,,Ik kwam Ueli weer er-
gens tegen en vertelde hem over

mijn plan. Het leek hem ook wel
wat, en zo begonnen we. Dat is
inmiddels tien jaar geleden. Ik
denk dat het de beste beslissing is
die ik ooit heb genomen.’’

Gelukkige ongelukken
Op de cv van The Wunderkam-
mer prijkt een lange lijst bijzon-
dere creaties: vrije stukken naar
eigen smaak en droomvervullin-
gen van cliënten. In 2016 kwam de
kers op taart. The Wunderkam-
mer werd opgenomen in Formida-
ble Florists van Iris Gilbert Palmer

‘gelukkige ongelukken’ uitkomen.
,,We gebruiken bloemen op de
meest natuurlijke manier. Geen
kunstmatig gekleurde bloemen,
geen bizar gebogen stelen en 
andere kunstjes. We willen de 
natuur zo puur mogelijk laten. 

Geurende rozen zijn bijvoor-
beeld een succesverhaal, die doen
het altijd goed. Een echte tuinroos
maakt op elke feestje iets los bij
mensen, door de geur die van het
tafeltje naar de neus gaat.

,,We werken ook graag met
vanda-orchideeën, die in elke tint
paars bestaan, van heel licht tot
bijna zwart. Mensen denken vaak
dat ze nep zijn. Overweldigend
mooie, échte bloemen zijn er 
genoeg! We zijn in de gelukkige
positie dat we dromen van klan-
ten kunnen waarmaken, of men-
sen kunnen meetrekken in een
fantasiewereld. Iedereen wordt
geraakt door bloemen. Eén enkele
bloem heeft al kracht en schoon-
heid, maar een feestje met 60.000
rozen heeft natuurlijk de wow-

factor. Soms kun je losgaan, dat 
is het leukste van ons beroep.’’
Inmiddels kunnen de bloemisten
bogen op een lijst van indruk-
wekkende evenementen waar-
voor The Wunderkammer het 
botanische decor verzorgde: de
Amsterdamse editie van het 
Hermès Silk Ball, de lancering in
Nederland van modetijdschrift
Harper’s Bazaar, de opening van
de Matisse-tentoonstelling in het
Amsterdamse Stedelijk Museum
en ga zo maar door. Het opval-
lendst is wel de aankleding van
een sprookjesachtig diner ter 
gelegenheid van de lancering van
The Green Gallery, dat plaatsvond
in de fietstunnel van het Rijks-
museum. 

,,Die avond was echt een ge-
schenk uit de hemel. We kregen
carte blanche van The Green Gal-
lery, een inspiratiemagazine dat
bloemen en planten als muze
heeft. De insteek was dat mensen
zichzelf moesten kunnen verlie-
zen in bloemen en bomen. Alles

was perfect, ook omdat de cate-
ring, het personeel en het publiek
zo goed op elkaar aansloten. Onze
creaties pasten wonderbaarlijk
goed in de architectuur van de
fietstunnel. De magie sprong echt
over op de gasten. We hadden
toestemming van de gemeente
om het evenement binnen 48 uur
op te zetten en weer af te breken.
Uitdagend, zenuwslopend, maar
ook heel leuk.’’

Dromen
,,Ooit willen we een boerderij

met dieren en waar we onze eigen
bloemen en struiken kunnen
kweken en mensen een bijzon-
dere vakantiebestemming vin-
den, in de geest van Babylons -
toren in Zuid-Afrika, een Neder-
landse boerderij uit de 17de eeuw
die nu wordt gebruikt als hotel.
Boetiekachtig, vol met dingen die
wij bewonderen en willen delen
met onze vrienden, klanten en
liefhebbers.’’

Voor nu is het eerst mensen 
blij maken met hun ‘shop-for-a-
week’. Het is alweer het tiende
jaar dat de bloemkunstenaars een
collectie bijzondere bloemen,
planten en objecten, verzameld
tijdens hun reizen, in een gele-
genheidswinkel te koop aanbie-
den. Een lust voor het oog, een
verleiding voor de portemonnee,
maar een parel in huis. �

Flowerpower

Haal geluk 
in huis

Mix&Match
,,Speel extreem met kleur

en structuur dit voorjaar.
Laat je inspireren door wat
de bloemist heeft staan en
kijk bij het kiezen vooral naar
de vorm van de bloem.
Neem één bloem als basis
en ga dan verder met het 
selecteren van bloemen die
daarbij passen. Kies ook een
vreemde eend in de bijt voor
wat spanning in je boeket.
De Clooney bijvoorbeeld,
een heel grote ranonkel,
bijna zo groot als je hand.
Heel speciaal.’’

Helemaal uit
,,Gooi nepzooi je huis

uit. Plastic bloemen, weg
ermee! Die bezitten alleen
statische lading, geen echte
schoonheid. Haal iets in huis
wat leven heeft, en dus ook
leven geeft. Het is aange-
toond dat bloemen in een
ruimte mensen gelukkiger en
vriendelijker maken. En bloe-
men geuren natuurlijk ook.
Zet ze op een prominente
plek in de woonkamer. 
Bloemen veranderen elke
dag, dus er is steeds iets
nieuws om naar te kijken.’’

Bewustwording
,,Groen moet je doen.

Bomen hebben een posi-
tieve invloed. Ze zuiveren de
lucht, ook in huis. Het is ook
bewustwording, omdat je
een plant in leven houdt.
Even die mobiele telefoon
weg en je bezighouden met
natuur. Ook in een apparte-
mentje in de stad kun je die
rust creëren. Je zult merken
dat je ontstrest door plan-
ten.’’ –Xaviera Aubri

� sarahdikker.com

DOE-HET-ZELF 

Het Rijksmuseum
of de entree van 
de Bijenkorf: de

bloemkunstenaars
van The Wunder -

kammer uit
Amsterdam weten

elke plek om te
toveren tot een

paradijs.

Niks kunstmatig
of bizar gebogen
stelen, we willen
de natuur zo puur
mogelijk laten

Eén enkele
bloem heeft al
kracht en
schoonheid, laat
staan 60.000

Florian 
(Duitsland, 1974):
� opgeleid als bloe-
mist. Werk ervaring in
o.m. Boston. 
� Werkte enige tijd
voor Flower Council
Holland. 
� Geeft les in 
‘flower design’.

Ueli 
(Zwitserland, 1971): 
� opgeleid als tuinman
en bloemist.
� Werkte in o.m. Italië,
Frankrijk, Duitsland en
Denemarken. 

Florian en Ueli richtten
in 2005 The Wunder-
kammer op
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TekstXaviera Aubri  
Foto’s James Stokes, Jeannine

Govaers 

‘Power of a Flower’ 
shop-for-a-week, 9 t/m 18 juni,  
Amsterdam. 
thewunderkammer.eu 

Sarah Dikker, meester-
bloemist, winnaar van 
Hollands beste bloem -
stylist en presentatrice
van Fleur je leven (beide
SBS6) geeft drie bloemen-
tips voor dit voorjaar. 
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��� Shop for 
A Week.

�� Shop for 
A Week ‘Africa’.
FOTO’S JAMES STOKES

� Shop for A Week
met krabvaas van
keramiek.
FOTO JEANNINE GOVAERS

� Shop for A Week
‘Exotism’, met 
ananasvazen van 
keramiek en een
ananasplant.
FOTO JAMES STOKES

PASPOORT
Florian Seyd

Ueli
Signer

(Terra Lannoo, €50), een boek
met ‘de 27 meest toonaangevende
bloemisten ter wereld’. Een eer,
maar ook een verantwoordelijk-
heid, want dat betekende grotere,
internationale klanten en dus ook
een groter team. Allemaal vanuit
ons land. ,,Nederlanders maken
ons werk leuker. Hier kunnen we
echt experimenteren.’’

In Nederland kun je voor wei-
nig geld goede bloemen krijgen.
Op zaterdag is het normaal ieder-
een over straat te zien gaan met
een grote bos. In Zwitserland,
waar Ueli vandaan komt, zie je
dat niet. Daar zijn bloemen heel
wat duurder, dus de gedachte je
huiskamer op te fleuren met een
stuk of vijftig tulpen is dan be-
hoorlijk decadent.

,,Het grappige is dat we de per-
fecte partners zijn’’, zegt Florian.
,,We zijn allebei heel creatief,
maar Ueli is meer van de techni-
sche kant, mij ligt  de organisatie
beter. We sparren veel met
ideeën, waardoor we vaak op 


