
WONEN

Een likje witte verf, 
olijfboompjes en 
accessoires in de 

kleuren van de zee... 
Nu nog wat zon en 
je hoeft niet eens 
meer op vakantie! 

Productie: Marlies Huisman. 
Fotografie: Barbara Groen. 
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Denk je aan de méditerranée, denk je aan 
blauw, de kleur van het water. Blauw werkt 
ontspannend. Een goede reden om voor 
zachte blauwe kussens op je daybed te kiezen!

1. Rotan stoel € 119 (Casa). 2. Kussen met borduursel 50x60 cm € 42 (Tine K Home). 3. Donkerblauw kussen € 9,82 (Søstrene Grene). 4. Buitenkussen met waterverf print 30x50 cm 
€ 15,99 (Maisons du Monde). 5. Buitenkleed 155x230 cm € 159 (Maisons du Monde). 6. Rotan lantaarn Pandora 38 cm € 39,95 (Casa). 7. Juten hanglamp Feronia 45 cm € 65 
(Kwantum). 8. Gehaakte plaid 130x170 cm € 29,99 (Zara Home). 9. Bamboe daybed € 409 (Bloomingville). 10. Juten mat € 9,59 (Søstrene Grene). 11. Terracotta bloempot 30 cm  
€ 22,50 (TerracottaSpecialist). 12. Metalen bloempot € 1,28 (Søstrene Grene).

In de blauwe oase…
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Hier kan geen 
Zuid-Frankrijk 

tegenop
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…is een lekkere relaxplek: 
relaxen hoort natuurlijk bij 
vakantiegevoel. Creëer dus 
een plek waar je heerlijk kunt  
ontspannen.
…is allesbehalve symmetrisch. 
Kies voor verschillende 
bestratingsvormen. Denk bij-
voorbeeld aan een grindpad 
in combinatie met siertegels.
… heeft muurtje en overkap-

Zuidelijk groen
In een mediterrane tuin mogen 
typisch mediterrane planten en 
exoten niet ontbreken. Denk aan 
een vijgenboom (Ficus carica), 
olijfboom (Olea europaea),  
lavendel, rozemarijn, jasmijn  
of de kleurrijkere mediterrane 
bougainville (Bougainvillea  
spectabilis) en oleander (Nerium 
oleander). Zet bloemen en  
planten in terracotta potten, die 
je kunt voorzien van een likje 
witte verf. Door de planten in een 
pot te plaatsen, kun je ze altijd 
verplaatsen en kun je de tuin elk 
jaar(getijde) anders inrichten.

pingen met oude stenen. 
Geen ruimte daarvoor? 
Maak met losse stenen een 
border voor je beplanting. 
…oogt een beetje rommelig. 
De tuin hoeft niet strak en 
netjes te zijn. Plaats her en 
der terracottapotten en laat 
zo de tuin tot leven komen. 
…heeft een terras of vlonder. 
Een flink stuk gras zul je niet 

gauw aantreffen in een 
mediterrane tuin; te veel 
werk om in de gloeiende zon 
in goede conditie te houden. 
Ga daarom voor een mooie 
stenen ondergrond, kiezels 
of houten vlonder.
… heeft stromend water.  
Het geluid van een fontein 
brengt je onmiddellijk in 
vakantiesferen. 

…heeft natuurlijk een stenen 
pizzaoven. Die maakt je  
tuin helemaal af. Alleen die 
geur al!
…staat vol met accessoires. 
Ook voor de aankleding 
geldt: denk los en speels. 
Combineer potten, kleden, 
kussens en andere accessoi-
res in verschillende kleuren 
(blauw).

Lekker lang tafelen

1. Bamboe afdekklok € 8,99 (Casa). 2. Acryl glas vanaf € 3,99 (Zara Home). 3. Parasol € 69,99 (Decoris via fonQ). 4. Karaf van gerecycled glas € 7,95 (Dille & Kamille). 5. Barbecue-emmer 
€ 15 (Hema). 6. Tafelkleed/plaid TÄNKVÄRD 170x130 cm € 29,95 (Ikea). 7. Buitenkaars in augurkenpot € 7,95 (Dille &Kamille). 8. Rotan tuinbank TÄNKVÄRD 150x45x45 cm € 129 (Ikea). 
9. Bamboe wegwerpservies vanaf € 1,99 (Casa). 10. Houten tuinstoel € 129 (SenS-Line via Wehkamp.nl)  

Genieten van een goed- 
gevulde paella, uitgebreide 
tapas of homemade pasta; 
dat lukt nog beter aan een 
mooi gedekte tuintafel in 
het avondzonnetje. 
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Laten we  
volgend jaar ook 

maar weer  
thuisblijven!

Een mediterrane tuin…
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