
L I B E L L E  T U I N & Z O4948L I B E L L E  T U I N & Z O

Denise Collignon is kunstenaar en florist, 

en Mariette Kamphuis is landschapshisto-

ricus en bloemenkweker. Samen richtten 

ze bloemenkwekerij en -werkplaats Veld & 

Vaas op. 

Wat doen jullie precies?

Mariette: “Ons werk staat voor de herwaar-
dering van het natuurlijke ritme van de jaar-
getijden. We kweken, oogsten en verwerken 
daarom slow flowers: biologische bloemen 
op volle grond en in het seizoen waarin ze 
thuishoren. ”
Denise: “Daar hebben we vorig jaar een serie 
botanische stillevens laten zien, geïnspi-
reerd op zogenoemde Makart-stillevens uit 
de negentiende eeuw. Die heten zo omdat 
de Oostenrijkse schilder Hans Makart een 
trend zette met het aankleden van zijn salon 
met gedroogde exotische bladeren en gras-
sen. We onderzoeken graag het monumenta-
le, vaak met een historisch element en altijd 
met een knipoog.”
Mariette: “Daarnaast leveren we van mei 
tot november ook aan lokale bloemisten 
en staan we op de superleuke Rotterdamse 
oogstmarkt. Ook verzorgen we duurzame 
florale styling voor zakelijke klanten en ge-
ven we workshops.”

Hoe zorg je ervoor dat je de seizoenen in je 

vaas op tafel terugziet?

Denise: “Ga naar buiten en kijk wat er in de 

INSPIRERENDE KWEKERS

 1Boschhoeve (boschhoeve.nl). 

“Schitterende tuin met volop 

inspiratie en ze weten hier ook 

veel over goede bloemen voor op 

de vaas.”

 2 Kwekerij Bastin (bastin.nl) 

voor mooie vaste planten en 

kruiden. “Wij gebruiken kruiden in 

onze boeketten en maken zelfs 

aparte eetbare boeketten met 

kruiden en eetbare bloemen. Het 

doorlezen van de webwinkel is al 

een feestje op zich. Roger Bastin 

heeft een goede pen.” 

 3 Hessenhof (hessenhof.nl). 

“De enige vaste planten-

kwekerij met een biologische 

certificering. Geweldig sortiment 

en een te bezoeken moerplan-

tentuin. Een heerlijk uitje en er is 

ook koffie.” 

natuur aan de hand is. Verzamel bloemen uit 
de berm en als die er niet zijn, kun je werken 
met veren, gedroogd materiaal, grassen, tak-
ken of zelfs met papier.”
Mariette: “Zorg ook dat er in je eigen tuin 
altijd iets te halen valt. Ga voor advies en 
inspiratie naar kwekers die een voorbeeld-
tuin hebben en laat je inspireren. Koop geen 
opgevoerde kasplanten – ik noem dat plof-
planten – maar gezonde planten die de tijd 
hebben gehad op te groeien.” 

Wat staat er op jullie to-dolijstje?

Denise: “Een tuin van tuinarchitect Piet Ou-
dolf in kaart brengen en vertalen in een bij-
zonder stilleven. Net als wij speelt Oudolf 
met de vierde dimensie tijd én de schoon-
heid van groei, bloei en verval.”
Mariette: “We willen vooral mensen laten 
zien dat bloemen niet alleen een boeket op 
een tafel zijn, maar een manier om een ver-
haal te vertellen.” VELDENVAAS.NL

4 tips van Denise en Mariette voor mooie boeketten  
die lang staan

 Ververs regelmatig het water.

  Maak de vaas voor gebruik goed schoon.

  Gebruik een scherp mesje om je bloemen schuin af te snijden. 

 Kijk naar hoe bloemen groeien en verwerk ze op die manier: laat lange bloemen 

lang, verwerk korte bloemen kort, en bedenk dat alle grillige en kromme materialen 

een boeket vaak interessanter maken.

“ W E  ON DERZOEKEN  GR A AG H E T  MON UMENTALE , 

EN  A LT I J D  ME T  E EN  KN I POOG ”

Denise Collignon & Mariette Kamphuis


