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‘De bloemen hebben
een magisch effect’
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Karin Broekstra van Flowers4life creëert
exclusieve bloesem- en kunstbomen

Met haar bloesembomen van hoogwaardige zijde wil Karin Broekstra van Flowers4life bijdragen aan de
positieve beleving van een ruimte. Niet alleen van woonkamers, maar bijvoorbeeld ook van schoonheidssalons,
tandartspraktijken en restaurants. “Van opdrachtgevers hoor ik dat de bloemen een magisch effect op hen hebben;
ze worden er oprecht blij van”, vertelt de kunstenares met een glimlach.

Hoewel Karin naar eigen zeggen het liefst in een oude
spijkerbroek rondloopt, oogt ze voor het interview minstens zo
fleurig als de zijde bloesems in haar woning. e nemen plaats
aan de keukentafel waar een groot bloemstuk onze aandacht
trekt. Enthousiast vertelt Karin over haar ‘kwekerijfamilie’, die
ooit begon met het kweken van tomaten en later overging
op anjers, chrysanten en rozen. “In de jaren tachtig stopte de
kwekerij, maar duidelijk is dat mijn broer en ik onze voorliefde
voor bloemen en bomen niet van vreemden hebben. Hij is
werkzaam als hovenier en ik ben altijd op een creatieve manier
met bloemen bezig geweest. Onder de naam K’ART schilder
ik al zo lang ik me kan herinneren en daarbij zijn al heel wat
bloemen de revue gepasseerd.” Bij Grandcafé Marron in
Hoogeveen raakte de kunstenares enorm geïnspireerd door de
aanwezige kersenbloesem. “Ik ben er een aantal keer geweest
en die boom wist steeds weer mijn aandacht te trekken. Tijdens
mijn laatste bezoek dacht ik: ‘Ik ga bloesembomen maken’.”
Karin stapte uit haar bedrijf (groothandel met nanoproducten
voor het reinigen en beschermen van ondergronden, red-),
deed uitgebreid marktonderzoek en legde contact met Silka.
“Deze leverancier heeft de mooiste kwaliteit kunstbloemen in
huis; de haute couture onder de zijde. Silka-bloesems zijn niet
van echt te onderscheiden.”

Mooie, grillige knoesten
“Kijk het mooie er niet vanaf hè”, klinkt het gekscherend
wanneer we de kersenbloesem in Karins woonkamer
van dichtbij bekijken. “Deze stam is gemaakt van een
perenboom. Voor het maken van bloesems gebruik ik met name
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doen. Erg leuk.” Karin laat de stammen drogen en conserveert
ze met een transparante lak. Daarna is het tijd om op
ambachtelijke wijze de takken aan de stam te bevestigen. Lees:
gaten boren, takken bevestigen en de bloemetjes er één voor
één op lijmen. “Tijdens het creëren denk ik steeds: ‘Klopt het,
waar mis ik nog iets ’ De finesse zit in de details. Een boom is
voor mij af als hij in verhouding is. Uiteindelijk komt er iets heel
moois en sierlijks tot stand.”

perenboomstammen en stammen van krulhazelaar. Beide zijn
van zichzelf erg decoratief en dat geeft een fraai effect aan de
bloesem of groenboom.” Terwijl de zijde bloemen voornamelijk
afkomstig zijn van één leverancier, verzamelt Karin de stammen
in heel Nederland. “Laatst ben ik naar Nooitgedacht gereden. In
een weiland vol perenbomen mocht ik de exemplaren uitzoeken
die ik wilde. De boer laadde ze vervolgens met een mini-tractor
in mijn wagen. Zo meteen rijd ik naar Hoogeveen waar een
hovenier een boom gaat rooien. Ik mag aangeven in hoeveel
stukken de stam gezaagd moet worden, zodat ik er wat mee kan
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Een ontwerp op maat
“Samen met opdrachtgevers bekijk ik wat hun stijl is en waar
ze behoefte aan hebben. Zij kunnen kiezen voor een creatie uit
voorraad of ik ontwerp iets op maat. In dat laatste geval volgt een
uitgebreid gesprek waarna ik een moodboard maak. Uiteindelijk
komen we samen tot een creatie. Mensen weten vaak wat ze
willen en hebben op Instagram, Pinterest of in mijn inspiratieboek
al ideeën opgedaan. Het mooiste is als ik carte blanche krijg,
zodat ik een kunstobject kan maken waarmee ik laat zien dat ik
iemand volkomen begrepen heb. Hoewel Karin veel vraag naar
bloesembomen heeft, maakt ze ook boeketten, bloemstukken,
bloemenletters, bloemen- en groenwanden en kunstbomen.
Allemaal natuurgetrouw, van kwalitatief hoogwaardige zijde
en met de hand op maat gemaakt. “De mogelijkheden zijn
inderdaad eindeloos”, vertelt Karin enthousiast. “Mensen zijn
ook niet aan standaard maten of vormen gebonden. Mijn creaties
zijn geschikt voor iedere ruimte en op verzoek ook te behandelen
met een brandwerende coating.”

KUNST

‘De mooiste kunstbloemen van haute
couture-zijde’
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‘Met mijn creaties
draag ik bij aan een
stukje geluksgevoel’
Bestand tegen weer en wind
“Ik wil er naartoe dat mijn bomen in Nederland ook het hele
jaar buiten kunnen staan. Ideaal voor tijdens evenementen of
op terrassen. Daarom ben ik een proef begonnen en heb ik een
kunstboom behandeld met een nanocoating. Deze coating
treedt in de poriën van het materiaal en zorgt ervoor dat vuil
zich niet hecht. Belangrijker voor mij is om te weten hoe de lijm
reageert op vocht en vorst. Laat de lijm los bij regen en kou?
Dat de boom met de coating zijn kleur behoudt, is voor mij al
een vaststaand feit. Het zou toch fantastisch zijn als de bomen
het hele jaar door, in weer en wind, buiten kunnen blijven staan
zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit? Dit zou mijn
creaties nog meer onderscheidend maken.”

‘Een stukje geluksgevoel’
Het liefst maakt Karin bomen die je in het echt nooit zult tegenkomen. “Het maken van een boom die niet klopt, een fantasieboom. Bijvoorbeeld rozentakken op een berkenstam. Maar ik zou
ook graag eens een olijfboom namaken. Hiervoor fixeer je de stam,
haal je de blaadjes eraf en monteer je takken met blaadjes en olijven
die niet van het echt te onderscheiden zijn. Dan heb je voor altijd
een olijfboom. Ontzettend gaaf. Met mijn creaties draag ik graag
bij aan een stukje geluksgevoel. Niet alleen bij mezelf. Ik maak ook
anderen blij en dat is in deze tijd een mooi gegeven.”
www
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