
The summer 
is magic

Fotografie Marloes Bosch Styling Liesbeth Muilwijk en Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) Tekst Floor Roelvink

Deze zomer doen we het net even anders: 
veldboeketten zetten we in mooie laarzen, 
van bloeiende artisjokken maken we een 
kleurrijk boeket en een geurende ananas 
doet dienst als vaas. Een waar buitenfeest!

• Kartonnen kaartje 1,- per 10 stuks, A4-papier met zaadjes erin verwerkt vanaf € 2,50 (vliegerpapier.nl) • plaklet-
ters ABC € 1,95, tuintouw houder met mesje € 5,95, tafelkleed heidepaars 150x300 cm € 34,95, plantenbordje 
van leisteen € 2,95/stuk (dille-kamille.nl) • mini-tuingereedschap € 9,99 (esschertdesign.nl) • rode kool plantje, mini-
radijsjes, artisjok met blad, bloem van bieslook, houten plank, terracotta potje, slak van porselein (privébezit).

Groen
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Eetbaar
Bloeiendstilleven

gelukWeckpotten en maison jars lenen zich niet alleen uitstekend 
voor het bewaren van lekkernijen uit de tuin, ze zijn ook 

goed te gebruiken als vaas. Hier is de ene pot gevuld met 
wortels en bietjes (beide met loof) in combinatie met 

vrouwenmantel en dahlia’s uit de tuin. In de andere pot 
zitten groene en paarse asperges met een allium bol. Een 

kleine weckpot met radijsjes maakt het stilleven af.

• Weckpot vanaf 1,75 (dille-kamille.nl) • Le Parfait 
maison jar vanaf € 3,50 (duikelman.nl) • oude zwart 
naaimachine tafeltje (privébezit).

• Zinken emmer wit met houten handvat € 9,95 
(dille-kamille.nl).

Idee
Je kunt de weckpotten en 
maison jars ook gebruiken 
om je oogst uit de moes-
tuin tijdelijk in te bewaren. 
Radijsjes, raapstelen en 
uien hoeven niet koel 
bewaard te worden, 
zolang ze maar droog lig-
gen. Zo kun je genieten 
van de kleurrijke groenten, 
voordat je er de lekkerste 
gerechten mee maakt.

De kleuren van de bloemen en 
groen tes knallen erui t tegen 
he t zwarte schuurtje

Vul een emmer met water 
tot een paar centimeter 
onder de rand. Leg de 
bloemen hierin. De ene 
een beetje lager dan de 
ander zodat er diepte 
ontstaat. Hier is gekozen 
voor heerlijk geurende 
tuinrozen en dahlia’s uit de 
pot. Een romantisch touch 
in je tuin, de veranda of de 
woonkamer.
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Een feest op

Lekkers uit

je bord

eigen tuin

Laat je gasten hun salade zelf bestrooien met 
eetbare bloemen en kruiden uit de tuin. Plant in 
een hoge soepterrine verschillende eetbare 
bloemen. Hier is gekozen voor eetbare viooltjes 
en goudsbloemen (calendula). Ook paarse 
basilicum en rode melde kun je in een leuk potje 
op de tafel zetten. Op de achtergrond staan een 
cherrytomatenplant en een aubergineplant in 
zinken potten. Eet smakelijk! 

Gebruik plakletters om een label van 
een leuk tekstje te voorzien, dat je 
daarna met een touwtje om een 
bosje kleine radijsjes bindt. Leuk als 
decoratie op elk bord!

• Tafelkleed heidepaars 150x300 cm € 34,95 (dille-kamille.nl) • bord porselein met artisjok 20 cm (ø) € 7,95, bordje porselein met slak € 17,95 • paarse 
• glazen waterkan € 19,99 (zarahome.com) • wit bord aardewerk € 10,-, soepterrine € 25,- (brocantemarkt) • zinken bloempotten vanaf € 3,50/stuks 
(esschertdesign.nl) • witte stoel (privébezit).

Tip
je kunt ook een 

bosje kleine wortel-
tjes of een paar takjes 

bramen bij elkaar 
binden met een 

mooi lintje. 

Tip
Niet alle bloemen kun je 
zomaar eten. Bloombites 
(bloombites.nl) is gespeci-
aliseerd in eetbare bloe-
men. Ze verkopen onder 
meer frivole viola’s, aan-
biddelijke anjers en 
begeerlijke begonia’s. Zo 
weet je zeker dat de bloe-
men onbespoten zijn.
 TipBij de kringloop of op 
brocante markten vind je 
vaak nog van die prachtige 
soepterrines. Sla je slag!

• Tafelkleed heidepaars 150x300 cm € 34,95, plaklet-
ters ABC € 1,95 (dille-kamille.nl) • bord porselein met 
artisjok 20 cm (ø) € 7,95 (zarahome.com) • bord aarde-
werk met salade € 10,- (brocantemarkt) • kartonnen 
kaartje € 0,75/stuk (vliegerpapier.nl).

Op een donker tafelkleed, zoals hier 
in de kleur heidepaars, komt he t 
wi t te servies prach tig ui t
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Groenteboeket

Laars zoekt
bloem

Dit boeket is samengesteld op de 
moestuin, alleen het donkerrode 
beukenblad komt ergens anders 
vandaan. Het is een combinatie van 
diverse alliumbollen (de bloem van 
een ui) en bloeiende artisjokken. De 
verschillende tinten groen en paars 
staan prachtig tegen de donkere 
achtergrond. Schilders van de lage 
landen: eat your heart out! 

Zet een hoog smal glas of 
vaasje in een laars en vul deze 
met dikke takken Judaspenning, 
vrouwenmantel, dille en 
schermbloemen. Steek op het 
laatst twee aliumbollen erbij 
voor een mooi kleuraccent en 
snijd de ene stengel wat korter 
af dan de andere. Doe 
eventueel wat stenen in de 
laars als deze de neiging heeft 
om te vallen. 

• Paarse glazen waterkan € 19,99 (zarahome.com) • oud zwart naaimachine tafeltje (privébezit).

• Laarzen met satijnen lint van Evercreatures € 54,95 
(fashionbootz.nl) • linnen lint € 3,50 (pipoos.nl) • huten hark 
• € 5,95 (dille-kamille.nl) • strobezem € 7,95 (dille-kamille.nl).

Tip
allium komt in veel 
gedaantes voor: in het wit, 
meer compact of openge-
werkt. Door van elke soort 
maximaal twee bloemen 
in een boeket te gebrui-
ken, wordt het een afwis-
selend geheel. Kies een 
bloemist waar je bloemen 
per stuk kunt kopen, zodat 
je zelf een boeket kunt 
samenstellen. De grote 
artisjok is heel zwaar, 
plaats daarom aan de 
andere kant van het boe-
ket ook een zware bloem 
om de vaas in evenwicht 
te houden. 

Vrolijk accen t op een 
tuinfeest of bbq me t 
familie en vrienden

Zo ui t de tuin, 
hup op de vaas
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Tropische 
sferen

Tip
in de winter maak je in een 
uitgeholde kool of pom-
poen op deze manier ook 
een mooi boeket.

Om ook zo’n geweldige 
blikvanger te maken moet je het 
volgende doen. Snijd de kroon 
van een groene ananas en hol 
deze uit. Plaats hier een vaasje 
of glas in en zet er een compact 
boeket met tuinbloemen in. 
Hier is gekozen voor paarse 
Zeeuwse knoopjes, oranje en 
gele boeren pot dahlia en roze 
en rode papaver. Begin met het 
plaatsen van het Zeeuws 
knoopje op verschillende 
hoogtes. Kies ook voor een takje 
dat over de rand heen valt. Steek 
de dahlia’s hier tussen op 
verschillende hoogtes, een 
mooie lage voorin en laat er ook 
een van de zijkant zien voor wat 
meer afwisseling. Plaats als 
laatste de papaver en laat er 
eentje een beetje boven de rest 
uitsteken. Bekijk op het laatst of 
het boeketje er van alle kanten 
appetijtelijk uit ziet. 
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