
geluk
Originele ideeën, bijzondere 

initiatieven, nieuwe zaken,  
boeiende mensen en meer waarvan 
je groene hart sneller gaat kloppen.

SAMENSTELLING MARIËTTE LAAN EN MIRJAM ROSKAMP

En de terrasplant van het jaar is 
geworden... de passiebloem (Passiflora). 

Gekozen door een Seasons-
delegatie, samen met andere 
tijdschriftcollega’s en bloggers. 

Passiebloem blijft verwonderen, niet 
alleen door haar bijzondere bloemen 

(juli-oktober), ook vanwege de krullende 
ranken waarmee ze razendsnel langs 

een trellis of schutting klimt. Deze 
überromantische bloeier heeft een 

zonnige standplaats nodig. Benieuwd 
naar de balkonplant van het jaar? Blader 

door naar pagina 12.

Hebben!
WAT Vazen Portugal van porselein. WIE Ontworpen door 
de Nederlandse Laura de Monchy voor Return to Sender 
(‘jij een mooi product, zij een beter leven’), handgemaakt 

en -geschilderd door vrouwen in het noorden van Thailand. 
MATEN + PRIJZEN Small (h 15 cm) € 17,95, medium (h 30 cm) 
€ 59,95 en large (h 45 cm) € 99,95, kijk voor verkoopadressen 

op www.returntosender.nl
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Even eenvoudig als geniaal vinden wij nog steeds de WWOO (Wall 
With Other Objects), de betonnen schutting waarin een buitenkeuken 
is opgenomen. Een paar jaar geleden bedacht door ontwerper 
 Piet-Jan van den Kommer, die daarna niet heeft stilgezeten. Zo is er 
nu de WWOO buitendouche en de collectie tuinmeubels van staal  
en hardhout, net zo stoer en elegant als de Wall With Other Objects. 
 Eyecatcher is de daydreamer, het hemelloungebed. Kijk voor meer 
info over de buitenmeubels op www.vandenkommer.nl en over de 
WWOO op www.wwoo.nl. De outdoor showroom met verschillende 
buitenkamers en -keukens, een fruitboomgaard en moestuin vind je 
tussen de bloembollenvelden in Stompetoren (NH). 

HET KAN 
NIET OP
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GROEN PURE ROMANTIEK 
MET PASSIEBLOEM



Volkstuinverhalen
Favoriet op Instagram: www.instagram.
com/volkstuinverhalen van stylist en 
groenauteur Marieke de Geus. Geniet mee 
van de ontdekkingstocht die volkstuinieren 
voor haar is. Meer lezen? Op haar blog 
www.volkstuinverhalen.nl schrijft ze 
 uitgebreider over haar kleine huis en grote 
volkstuin (300 m²) op het Amsterdamse 
tuinpark Amstel glorie. Bovendien bezoekt 
ze tuinen van anderen, “want dat is ook 
leuk én leerzaam”. 

1. “Koken op het vuurduveltje, eerst flink 
fikkie steken en vervolgens boven de 
gloeiende kooltjes vis roosteren. Intussen 
een beetje wildplukken voor een smake-
lijke salade erbij.” 2. “Lekker vol en groen 
bij mijn terrasje. Met collega-volkstuinder 
Suzanne de Boer werk ik aan een boek 
over de seizoenen in de volkstuin, over 
stadstuinieren voor jong en oud en over 
het belang van groen voor een leefbare 
stad.” 3. “Volgens mij is mijn buurman op 
ons volkstuinencomplex zijn schuurtje aan 
het opruimen en ben ik drie heggenscha-
ren rijker.” 4. Marieke: “Amstelglorie is een 
openbaar park. Iedereen is welkom om 
hier rond te wandelen.” 5. “My city jungle. 
Een weekje weggeweest en ik herken de 
tuin bijna niet terug. Wat een groeikracht!” 
6. “Ik bezoek geregeld kwekerijen om 
inspiratie en kennis op te doen. Dit is de 
mooie en informatieve catalogus van 
kwekerij De Hessenhof in Ede. Dat doen 
ze goed.” 7. “Mijn volkstuinhuisje, klein 
maar wel erg fijn! Ik ben hier zo vaak 
mogelijk. ’s Zomers slaap ik hier wel vier 
keer per week.” 8. “Gelukkig, mijn verveine 
leeft nog en loopt weer langzaam uit. Van 
de verse blaadjes zet je heel lekkere thee, 
verfijndere dan van munt. Aan het einde 
van het seizoen knip ik de struik kort bij  
de grond af en droog de laatste blaadjes, 
zodat ik ook in de winters mijn eigen 
verveine thee kan drinken.”  

GOED LICHT
Wat ons betreft verdient elke kamer in 

huis een lamp uit de nieuwe collectie van 
Good&Mojo. Voor de instant fijne sfeer 

die ze geven én omdat van elke verkochte 
lamp een donatie naar de WakaWaka 

Foundation gaat. WakaWaka trekt zich het 
lot aan van families in derdewereldlanden, 

die geen toegang hebben tot elektriciteit. De 
lampenkappen met namen als Kalimantan, 
Madagascar en Iguazu zijn handgemaakt 
van jute, bamboe en rotan in onder meer 

Indonesië, Afrika en Zuid-Amerika. Kijk voor 
meer informatie op www.itsaboutromi.nl
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Het puttertje gebroederlijk naast de mandarijn-

eend, de rode wouw naast de kolibrie, van 

inheems tot exotisch, van zang- tot roof vogel: 

met het press-out boek ‘Fraaie vogels’ zet je een 

‘boeket’ van 50 bonte, gevleugelde types op je 

kastje. Met wetenswaardige tekstjes bij elke 

vogel door Matt Merritt, vogelkundige en 

 redacteur van het tijdschrift ‘Bird Watching’.

‘Fraaie vogels’, Matt Merritt, 
gebonden, € 21,99,                    

ISBN 9789024583911,               
www.lsamsterdam.nl

BOEKETJE VOGELS

Wij zien ons al zitten op de veranda en het 
balkon in deze zonovergoten, mediterrane sfeer. 

Privacy zo veel als we willen en als de zon te 
fel wordt, laten we de rolgordijnen gewoon 

zakken. Bovendien houden deze weringen van 
brede bamboelatten ook regen en wind buiten, 

waardoor je dus mooi het buitenleven met  
een paar maanden verlengt. De rolgordijnen  

worden op maat gemaakt en aan de zijkanten 
afgewerkt met een bies in een kleur naar keuze. 
Maximale lengte: 260 cm. Prijzen: tot 200 cm 

breed € 300, tussen 200 en 250 cm breed € 350. 
Prijzen zijn inclusief katrolsysteem, outdoor koord, 

kikker en bevestigingsschroeven,  
www.bambuta.com

Zomerkriebels
 L E Z E R S  W I N A C T I E

Seasons geeft 5x het boek ‘Fraaie vogels’ cadeau. 
Kans maken? Kijk op seasons.nl/winnen

En de balkonplant van het 
jaar is geworden... laurier 
(Laurus nobilis). Grootste 
troeven: zijn wintergroene 
bos bladeren en mediterra-
ne uitstraling. Deze sterke 
heester (kan wel 100 jaar 
worden!) bloeit in april en 
mei met witte bloemtrosjes. 
Houdt van een plek in de 
zon of halfschaduw.  
Leuk om te weten: muizen 
houden niet van de geur  
van laurier. Doe er je voor-
deel mee!  
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Ze zijn hot, de 
raffia schoenen 
van Utrechter Said 
Belhadj. Gemaakt 
van de gedroogde 
bladeren van de 
Raphia taedigera, 
een palmboom die 
vooral voorkomt op Madagaskar, 
en handgeweven in Essaouira 
in Marokko, het land waar Saids 
ouders vandaan komen. De 
‘oerschoen’ van Raphia, zoals het 
schoenenmerk heet, heeft een 
zool van natuurlijk rubber, € 199. 
Kijk voor de complete collectie 
op www.raphia.nl, te koop zijn ze 
bij Puha in Utrecht, www.puha.nl

Na een tip van collega Annemarie gingen we langs bij Veld & Vaas,  
de bloemenkwekerij en werkplaats van Mariette Kamphuis en Denise 
Collignon. Mariette is landschapshistoricus en kweker en Denise 
 kunstenaar en florist. Mariette: “Ik ben dus ‘Veld’ en Denise is ‘Vaas’.” 
Drie jaar geleden streken ze hier neer, op landgoed Op Hodenpijl  
(bij Delft), om hun droom ‘Let’s start a flower movement’ waar te 
maken, met een biologisch bloemenveld, kas en schuur.
Wat onderscheidt jullie van andere bloemisten? Denise: “We  
werken altijd in het seizoen. Dat klinkt simpeler dan het is. Want  
hoe ziet een boeket eruit dat je op een moeilijk moment maakt,  
begin december bijvoorbeeld.” Nou? “Dan gaan we sprokkelen  
en vinden misschien een rozentak met een enkele roos er nog in  
en al met rozenbottels. Zo’n boeket is echt een ander verhaal. We  

maken daarin ook gebruik van papieren en gedroogde materialen.”
Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Mariette: “We zijn heel druk 
met het zaaien van bloemen, zoals afrikaantjes en Oost-Indische kers. 
Dit jaar hebben we voor het eerst een sortiment historische narcissen, 
die we combineren met de eerste uitlopende voorjaarstakken.”
Waar verheug je je verder op om mee te werken? Denise: “Met  
vingerhoedskruid. We hebben dat aan het eind van de zomer gezaaid 
en ze zien er al veelbelovend uit. Grote kanjers, lekker monumentaal. 
Bij ons mag alles wel een onsje meer zijn.” 
Denise en Mariette geven workshops en cursussen, ook op verzoek. 
Vanaf mei staat Veld & Vaas weer elke week boeketten te draaien op 
de Rotterdamse Oogstmarkt (www.rotterdamseoogst.nl). 
Kijk voor meer informatie over Veld & Vaas op www.veldenvaas.nl

LET’S START A FLOWER MOVEMENT

L ichtvoetig
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