
Van online moestuintips tot een op afstand bedienbare 
robotgrasmaaier. En van bloemige spullen voor in huis  
tot inspirerende plantenboeken. Groener wordt het niet. 

OP DE HOOGTE

Geheugensteuntje
Planten kalmeren én geven energie door 

hun bijdrage aan zuurstof in de lucht. 
Ideaal als je je moet concentreren.

WEGENS 
SUCCES 
HERHAALD
MET EEN MOOIE MIX VAN 
VASTE PLANTEN ZIET JE TUIN 
ER VANAF HET VROEGE 
VOORJAAR TOT VER IN DE 
HERFST AANTREKKELIJK UIT. 
DE MEESTE VARIANTEN 
TREKKEN ZICH ’S WINTERS 
ONDERGRONDS TERUG. 
VANAF HET VROEGE VOOR
JAAR VERSCHIJNEN ER VAN
ZELF WEER FRISSE NIEUWE 
BLADEREN, STENGELS EN 
BLOEMEN (AFHANKELIJK 
VAN DE SOORT). EEN PAAR 
BLOEIENDE PLANTEN, WUI
VEND PAMPAGRAS OF EEN 
GROEP VARENS HOUDEN JE 
TUIN GROEN EN FLEURIG. EN 
ZE KOMEN ELK JAAR TERUG. 

 
VAST EN ZEKER
Groenblijvende vaste planten 
zoals mansoor (Asarum), 
 maagdenpalm (Vinca) en 
schoenlappersplant (Bergenia) 
geven het hele jaar door (dus  
ook ’s winters) kleur aan je tuin.

IN GOEDE 
AARDE 
Vruchtbare tips voor je 
eigen moestuin, jaloers
makende oogsten en de 
lekkerste recepten. Op 
Instagram laten tuin
vrouwen zien hoe zij het 
doen. 

VOORBEELDIG
Aan de slag met je tuin? 
Dan is het fijn om te 
weten wat je wél en zeker 
ook wat je niet wilt. Op 
deze site vind je de mooi-
ste inspiratietuinen in 
Nederland. Selecteer je 
provincie en het type tuin 
dat je zoekt en ga lekker 
de kunst afkijken.
bezoekmijntuin.nl

BLOEMENMEISJES 
Marlies en Linda van FAM Flower Farm kennen  
elkaar al sinds de middelbare school. Ze trouwden 
 allebei met een kweker. Op social media vertellen de 
vriendinnen hun verhaal en delen ze alles wat ze 
weten over bloemen met andere fans. Zo kun je op je 
beeldscherm alle seizoenen volgen. Liever live zien 
(en ruiken)? Hun bloemenvelden in Lisse zijn ook op 
afspraak te bezoeken als ze in bloei staan.  
famflowerfarm.nl

@moesmeisje

@de_meisjes_van_de_moestuin

@moestuinmonoloog

KNIPTIP
Dahliakenners 
Marlies & Linda (links 
op de foto): “Knip de 
bloemen geregeld 
van de plant. Daar 
heb je dubbel plezier 
van: de dahlia’s kun-
nen in een vaas. En 
door ze weg te halen, 
gaat alle energie van 
de plant naar de nieu-
we knoppen en raken 
ze sneller in bloei.” 

Zachtpatser  
Van metaal € 12,50 (Hema).

Glansrijk € 57 
(Bloomingville).

Mellow yellow Plunge 
€ 9,29 (Elho).

GROEN NIEUWS

MIETERS, DEZE ...
Met deze drie 

wordt water geven 
een feestje.
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Van een mooie bos bloemen word je nog  
blijer als je ’m zelf mag komen plukken. 
Hier, bijvoorbeeld. 

REGENBOOGKLEUREN
Naast hun landgoedwinkel in Rhoon 
(ten zuidwesten van Rotterdam) vind je 
de bloemenpluktuin van De Buytenhof 
. Vanaf een centraal beginpunt lopen 
vijf ‘stralen’ naar de achterkant van de 
tuin. Het ontwerp is geïnspireerd op de 
regenboog en elke straal is gevuld met 
bloemen en planten op kleur. 
debuytenhof.nl

STRUINTUIN
Midden in het groene hart vind je in 
Nieuwveen een oase van rust. Met een 
tuin van één hectare biedt De Sfeerstal 
alle ruimte om een kleurrijke bos voor 
thuis te plukken. Je kunt er ook heerlijk 
wandelen. Of even rustig zitten om 
van het uitzicht te genieten.  
sfeerstal.nl

MET FRUIT TOE
Bij Pluktuin en theeschenkerij Sint-
Anthonijshoek op Walcheren kun je 
voor een kleine vergoeding bloemen 
en fruit plukken. Je mag alles meene-
men in een mandje voor het betere 
Zeeuws Meisje-gevoel.  
sint-anthonijshoek.nl

ONBEPERKT
In Hoonhorst, op zo’n 10 kilometer 
van Zwolle, staat De Dolle Deel. Een 
verbouwde boerderij met zestig per-
ken vol verschillende bloemen voor de 
pluk. Het is selfservice, de € 5 laat je 
achter in het geldkistje. Af en toe kun 
je binnen terecht voor koffie, thee en ijs. 
dedolledeel.nl

BIOBLOEMEN
Als freelance botanisch stylist, 
schrijver, beeldmaker en 
 student tuinontwerp verdiept 
Willemijn ter Hart zich in de 
wereld van de natuurvriende-
lijke bloementeelt. Met haar 
website wil ze duurzame 
 telers meer bekendheid 
geven. 
Wat?  “Op slowflowers.nl is 
een groep enthousiaste 

Nederlandse bloementelers 
zichtbaar en vindbaar. Hun 
bloemen worden natuurvrien-
delijk geteeld en verwerkt in 
het seizoen en in lokale volle 
grond.”  
Waarom? “Ik merkte dat 
steeds meer mensen op zoek 
zijn naar natuurvriendelijk 
 geteelde bloemen, maar niet 
zo goed weten waar ze te  
koop zijn.” 

En hoe? “Op de site verbind ik 
telers, bloemisten, ateliers en 
consumenten met elkaar. Zo 
weet je als klant waar je in de 
buurt terecht kunt voor biolo-
gische bloemen, zie je wat er 
allemaal wordt gemaakt van 
‘slow flowers’ en lees je wat je 
als bloemenkoper zelf kunt 
doen om mee te helpen aan 
een grotere biodiversiteit.” 
slowflowers.nl

 
1.   Fluwelen kussen  

50x50 cm € 39,99  
(Sissy-Boy Homeland).

2.  Placemat Smaksinne  
37 cm € 1,49 (Ikea).

3.  Keramieken vaas 12 cm  
€ 19 (Bloomingville).

4.  Dekbedovertrek € 29,99 
(H&M Home).

5.  Fauteuil Coco € 249 
(Wehkamp’s Own).

Met deze woonaccessoires heb je 
altijd bloemen over de vloer.
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BOEKETREEKS

ZOMER IN JE BOL
CROCOSMIA IS UITGEROEPEN 

TOT ZOMERBOL VAN HET JAAR. 
DEZE OPVALLENDE VERLEID
STER HEEFT HET IN ZICH OM 
ELKE TUIN IN DE LENTE EN 
ZOMER EEN EXTRA WARME 

SFEER TE GEVEN. PLUSPUNT: DE 
BOL IS WINTERHARD EN BLOEIT 

DUS ELK JAAR WEER OP.

Een moestuin: 
het  terug- 

Kerende bewijs 
dat geduld 

wordt beloond

SMART HOME?
SMART TUIN!

Je thermostaat thuis aan-
zetten op afstand is voor 
steeds meer mensen nor-
maal. Ook voor buiten de 
deur komen er meer en 
meer mogelijkheden. 
Tuinverlichting, besproei-
ing of de robotmaaier die 
je aansluit op je smart-
phone of tablet en zo 
 bedient van waar je maar 
bent. Vanaf nu kan dat 
bijvoorbeeld met de 
 slimme apparaten van 
tuinspecialist Gardena. 
Met één app kun je je 
 binnen- en buitenhulpjes 
aan het werk zetten en 
automatisch op elkaar 
 afstemmen. Handig! 
Info: gardena.nl.

Binnenpret
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VERS VAN DE PERS
Omdat je onderweg vaak de 
mooiste bloemen tegenkomt. 
Carmela Bogman ontwierp deze 
compacte, mobiele pers die je 
overal mee naartoe kunt 
nemen. Leg de bloem(en) tussen 
de bladzijden van het boekje en 
klem ze stevig vast met het 
meegeleverde elastiek. Na een 
paar dagen is je gedroogde 
kunstwerkje klaar. Inlijsten hoeft 
niet, de pers is meteen een 
fotolijstje. 
FlowerPress € 24,95 (carmelabogman.nl).

FLEXWERKER
MANAGER LIFESTYLE MARGRIET INGE TRUIJENS: “VOOR 
SNOEIAFVAL, ONKRUID, MAAR OOK OM MIJN TUIN
GEREEDSCHAP IN TE VERVOEREN. VAN ZO’N FLEXIBELE 
KUIP VAN RUBBER KUN JE ER ALTIJD MEER DAN ÉÉN 
GEBRUIKEN. HANDIG WANNEER IK OP EEN ANDERE 
PLEK OF IN DE VOORTUIN AAN DE SLAG WIL.”
Flexibele kuipen kun je op veel (online) plekken kopen. Bijvoorbeeld voor € 7,25 (kuip van 
20 liter) via gereedschapbestellen.nl.

52 WEKEN 
KWEKEN
Bloeien, snoeien en ver-
zorgen. In dit boek 
loodst de Britse expert 
Ian Spence je vakkundig 
het hele jaar door. Bij 
hem ben je in goede 
tuindershanden. En 
daar varen je rozen, 
borders en gazon wel 
bij. 
€ 30,95 (Uitgeverij Good Cook).

STIJLADVIES
In dit prachtig geïllu-
streerde boek delen de 
stylisten van bloomon 
hun kennis en tips en 
laten ze je door hun 
ogen naar bloemen 
 kijken. Stylingtrends 
worden afgewisseld met 
praktische tips over hoe 
je boeketten samenstelt 
en welke bloemen het 
best met elkaar mat-
chen. Stapje verder? 
Met de stap voor stap 
DIY-projecten maak je 
zelf een in het oog sprin-
gende bloemenmuur of 
strakke bloemenkrans. 
€ 20 (Spectrum).

JUNGLEBOEK
De trend om meer en 
ander groen in je interi-
eur te brengen is here to 
stay. Na de inspiratie in 
Wonderplants vind je in 
Wonderplants 2 op-
nieuw twintig topinteri-
eurs van over de hele 
wereld, ingericht als 
groene oases. Met het 
handige plantenover-
zicht en de tips & tricks 
haal je de beste bloeiers 
binnen. 
Irene Schampaert & Judith 
Baehner € 35,99 (Lannoo). 

KLEIN MAAR 
FIJN
Planten, elk huis leeft 
ervan op. Van dit boek 
over wat welke soort 
nodig heeft, wanneer en 
hoeveel water ze graag 
krijgen en hoeveel zon 
ze nodig hebben, krijg je 
acuut groene vingers. 
Ook heel fijn: de tips 
over het vermeerderen 
van je favoriete soorten. 
Zo kun je je eigen col-
lectie laten groeien of 
iemand anders blij 
maken met stekjes van je 
lievelingsplant.
Emma Sibley, € 13,50 (Good Cook)

4x groene raad

Een lentetuin is  
als je eerste liefde: 
fris, pril en zalig
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VAZEN-FASE
Al mooi zonder bloe-
men, maar nog leuker 
mét. Van keramiek in 
snoepkleurtjes! 
Vanaf € 4,06 (Søstrene Grene).
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