
Deel 4: Bloemen van Peter. 

In de voormalige monnik cel vlak naast de vlindertuin wordt 
momenteel hard gewerkt. Dit prachtige lage gebouwtje krijgt 
een nieuwe bestemming. Binnenkort wordt daar de 
bloembinderij van Peter van Asselt geopend. Voorheen was dit 
de plek waar broeder Frans Melkert zijn geliefde vlinders 
bestudeerde. Broeder Frans is kortgeleden overleden, maar hij 
wist dat er plannen waren om een bloembinderij in de monnik 
cel te openen. Peter vindt het erg jammer dat broeder Frans 
niet kan zien hoe het uiteindelijk geworden is, maar is erg blij 
dat hij in deze mooie ruimte zijn eigen bloembinderij kan 
beginnen. 

Peter is al 11 jaar als vrijwilliger aan de abdij verbonden als ziekenbroeder, kapper en portier. Hij 
maakt ook de bloemstukken voor de hoogtijdagen in de abdij, de adventskrans en ander bloemwerk 
bijvoorbeeld bij lezingen en feestelijkheden. 

Vroeger maakte broeder Eugène de boeketten en het liturgisch bloemwerk voor de abdij.  
“Broeder Eugene maakte mooie grote boeketten volgens het uitgangspunt van de proportia divina, 
de goddelijke verhouding ook wel de gulden snede genoemd. Hij leerde me van alles over de 
bloemen en planten in de tuin van de abdij, die hij ook gebruikte.”  
Dat heeft Peter geïnspireerd tot het maken van bloemstukken in de abdij en het doen van een 
opleiding. Hij heeft recent de opleiding tot TOP-bloemstylist afgerond aan het Clusius College in 
Alkmaar. Als bloemstylist leer je een eigen stijl te ontwikkelen. Peter werkt graag symbolisch en 
gericht op de persoonlijke wensen van de klant. “Ik wil graag mensen raken”, zegt Peter. “Als ik een 
bloemstuk maak, bijvoorbeeld voor een trouwerij, probeer ik in een persoonlijk gesprek er achter te 
komen welke kleuren, materialen en vormen passen bij het bruidspaar. Ik vind het belangrijk dat het 
bloemstuk past bij de persoon, dat ze zich gezien voelen door mij als bloemstylist, dat ik ze kan raken 
met het werk wat ik voor ze maak.” 

Peter werkt nauw samen met Charon Uitvaartbegeleiding uit Egmond aan den Hoef. Ook hier kan hij 
zijn voorliefde voor symboliek naar voren brengen in de bloemstukken. “Ik ga meestal op huisbezoek 
om met de nabestaanden door te kunnen nemen wat voor bloemstukken passend zijn, welke 
wensen de overledene had en wat de wensen van de nabestaanden zijn. Vaak neem ik ook 
materialen mee uit de tuin van de overledene om die te verwerken in een arrangement.”  
Peter maakt ook gebruik van mooie takken, schelpen, draad of scherven in zijn arrangementen, alles 
wat de zeggingskracht van een arrangement kan vergroten.  
Werk van Peter is te zien op de site www.symbolischschikken.nl.  

In de winkel komt een seizoen geselecteerd aanbod van biologische en het liefst lokaal gekweekte 
bloemen en planten. In samenwerking met de tuingroep van de abdij wordt een deel van de tuin 
ingericht voor het telen van bloemen die in de winkel verkocht kunnen worden. Verder wil Peter zo 
duurzaam mogelijk werken, door bijvoorbeeld geen folie te gebruiken en het water van de bloemen 
te hergebruiken. 

http://www.symbolischschikken.nl/


Op 4 december wordt de winkel geopend door broeder Erik, die het idee van een bloembinderij op 
de Abdij van Egmond enorm gestimuleerd heeft. We wensen Peter veel succes met zijn nieuwe 
winkel! 

 

 


