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“Toen ik hier voor het eerst kwam kijken, dacht ik: wat moet  
ik nou op één hoog?” Maar inmiddels is vormgever Saskia de Valk 

heel blij met haar atelier. “Hier bewaar ik al mijn bloemen.”

SCHAT
KAMER

WIE? Saskia de Valk. 

Ze is vormgever en 

maakt de Libelle-rubriek 

Groene Vingers.

WAAR? In haar groenatelier 

in Amsterdam.

VAN SASKIA

DE
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H
et atelier is gevestigd in een voormalig 
zeemanshuis in hartje Amsterdam, vlak 
bij het Scheepvaartmuseum. Door de 
grote, hoge ramen valt prachtig licht naar 
binnen. Echt schilderslicht. Saskia’s idee 

was om de ruimte zo leeg mogelijk te houden, zodat 
je de ruimtelijkheid goed kunt blijven voelen. Maar 
het raakt langzaam maar zeker toch 
behoorlijk dichtgeslibd. Niet dat dat 
erg is, want Saskia wil zich hier voor-
al thuis voelen. “Ik ben gevoelig voor 
sfeer. Ik maak hier ‘wereldjes’; hoeken 
en plekjes met voorwerpen die ik heb 
verzameld, bewaard of gekregen. Dat 
kan van alles zijn: grote takken, glas, 
hout, natuurlijke materialen. Vaak 
spullen met een prettige lichtheid. Ik 
houd het meest van voorwerpen waar-
aan je kunt aflezen dat er aandacht 
aan is besteed. Door zo’n verzameling, 
bijvoorbeeld in mijn grote stellingkast, ontstaat iets 
wat ik niet zo goed kan omschrijven, maar andere 
mensen noemen het een Saskia-sfeer.” 
Die sfeer is ook essentieel in haar werk. Als theater-
vormgever voert Saskia regelmatig opdrachten op 
locatie uit. Daarnaast houdt ze zich als vormgever 
bezig met bloemen en natuurlijke materialen. Die 
materialen krijgt ze van een biologische kweker. “Als 
je op een bloemenveiling komt, zijn daar alleen maar 
gekweekte bloemen. Die zijn gebost en allemaal even 
lang. Ik vind het juist mooi dat je aan bloemen kunt 
zien dat ze wind hebben gevangen en in de zon heb-

ben gestaan. En ik vind het best dat daar dan ergens 
een rupsje aan heeft geknabbeld.”

DE BERM ALS INSPIRATIE

Saskia krijgt heel uiteenlopende opdrachten, van 
trendpresentaties en een boeket voor prinses Beatrix 
tot de aankleding van evenementen en festivals. 

Ze besteedt daarbij veel tijd aan de 
 voorbereiding. “Soms denk ik wel-
eens: wat doe ik hier nou eigenlijk de 
hele dag?”, lacht Saskia. “Maar door-
dat ik me hier fijn voel, kan ik goed 
nadenken. Ik zit veel bij het raam 
naar buiten te kijken. Het atelier zit 
in  hartje Amsterdam, dus er is veel 
verkeer, maar ik heb ook bomen voor 
mijn raam. Ik vind het interessant om 
te volgen hoe takken uitlopen en weer 
kaal worden. Ik raak altijd en overal 
geïnspireerd door de natuur. In de 

auto valt mijn blik vaak op de berm, dan denk ik: o, 
kijk nou toch! Daar haal ik veel ideeën uit. En toen ik 
laatst een lange treinreis maakte, heb ik de contouren 
van de bomen tegen de mist zitten bewonderen. Men-
sen zien vaak tegen de winter op, maar het is eigenlijk 

LINKS: Illustrator Maartje van den Noort werkte samen met 
keramist Elke van den Berg aan dit servies, verkrijgbaar via 
studioharmenelke.nl RECHTS: Saskia in haar atelier met de 
stellingkast vol verzamelingen. “Ik houd van voorwerpen met  
een prettige lichtheid.”

 “MIJN MOOISTE BLOEMEN ZET IK 
 ONDER EEN STOLP” 
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“De inspiratie voor mijn 
verzamelingen en tekeningen 

haal ik uit de natuur”





L INKSBOVEN: He t  l e venswerk  van  menee r  Van  Zanen , de  b io loog  w iens  ve r zame l i ng  d roogb loemen ze  moch t  hebben , i s  een  e i nde loze  b ron  van 
i nsp i r a t i e. L INKSONDER: I n  d i t  g l a zen  kab ine t  maak te  Sask i a  een  compos i t i e  van  de  ged roogde  b loemen u i t  de  e r f en i s  van  b io loog  Van  Zanen .
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“Je moet aan bloemen 
kunnen zien dat ze wind 

hebben gevangen”
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een schitterend seizoen, met die boomtakken die zo 
mooi tegen de winterlucht afsteken. Het zijn net grote 
bladnerven.” 

STAPELS DROOGBLOEMEN

“Ik wil alles vereeuwigen, koesteren. Daarom maak 
ik vaak een stilleven onder een stolp.” Samen met 
illustrator Maartje van den Noort 
maakte ze het boekje Pocket Herbarium. 
“Ik kwam op het idee doordat ik zelf 
aller lei bloemen en bladeren bewaar. 
Ik dacht: zou het niet handig zijn om 
een speciaal notitieboekje te hebben 
waarin je aantekeningen kunt maken 
over je vondsten en waar weetjes in 
staan?” Toen het Pocket Herbarium was 
uitgebracht, werd Saskia op een dag 
gebeld door een vrouw die het huis 
van een overleden onderwijzer en bio-
loog aan het opruimen was. “Het huis 
lag vol met gedroogde blaadjes en bloemen die hij 
in de loop van zijn leven had verzameld, en ze wilde 
die niet zomaar weggooien. Of ik geïnteresseerd was. 
Ik ben langsgegaan, vooral uit beleefdheid. Maar wat 
ik daar aantrof, was heel bijzonder. Er lagen bergen 
 papieren met gedroogde bloemen ertussen. Overal 
zaten briefjes bij met daarop de plaats waar de bloem 
was  gevonden en het jaartal. Ik heb stapels meege-
nomen en heb nog steeds plezier van de bloemen 
die tussen het papier zitten. Een tijdje geleden werd 
iemand vijftig, toen heb ik een bloem opgezocht die 
even oud was en die cadeau gegeven.” 

KOKEN MET KLEUREN

Naast gevonden voorwerpen en mooie vormen zijn 
ook kleuren een inspiratiebron. “Voor een boeket ben 
ik altijd op zoek naar een ‘verlooptint’. Er moet een 
bepaalde harmonie in zitten, maar soms is het ook 
fijn als kleuren juist botsen. Het is net als koken: de 
ingrediënten moeten in balans zijn, maar er mag ook 

iets verrassends in zitten, dat maakt 
het spannend.” Saskia werkt eigenlijk 
altijd op gevoel en weet van tevoren 
nooit precies hoe iets zal uitpakken. 
“Ik maak geen schetsen, ik laat het ge-
woon gebeuren. Als ik met bepaalde 
materialen werk, ben ik heel gecon-
centreerd bezig. Als die concentratie 
verslapt, is dat vaak een teken dat het 
af is. Soms wordt het niet helemaal 
zoals ik het in mijn hoofd had, dan 
knakken de bloemen bijvoorbeeld. 
Maar dat hoort erbij.” De laatste tijd 

werkt Saskia veel met pasteltinten en zogenaamde 
non-kleuren: “Als je anjers van hun steel knipt en de 
bloemhoofden tot een slinger rijgt, drogen ze in tot 
een soort papierpomponnetjes en vervaagt de oor-
spronkelijke kleur tot een non-kleur. Zo’n slinger is 
heel mooi voor bijvoorbeeld een bruiloft.” ■
VLINDERENVOGEL.COM

LINKS: “Aan alle droogbloemen uit de erfenis van bioloog  
Van Zanen zat een briefje met de vindplaats en het jaartal.” 
RECHTS: “Op mijn werktafel staan allemaal projecten en  
dingen die ik heb bewaard. Rechts de Bloemen Lab II-vaasjes, 
speciaal voor afgebroken bloemen.”

 “AL DIE NATUURLIJKE MATERIALEN WIL IK  
 VEREEUWIGEN, KOESTEREN” 
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