
Originele ideeën, bijzondere 
initiatieven, nieuwe zaken, 
boeiende mensen en meer 
waarvan je groene hart sneller  
gaat kloppen.
SAMENSTELLING MARIËTTE LAAN EN MIRJAM ROSKAMP  
M.M.V. GEMMA BOORMANS EN LIESBETH DISBERGEN
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Een bloemenworkshop bij Marieke Nolsen staat  
al een poos hoog op ons verlanglijstje. Maar  
ook dít jaar komt het er niet van, ze zitten vol.  

Jammer, want Marieke is niet alleen een  
gepassioneerde bloembinder, ook de locatie  
van de workshops is heel fijn, namelijk haar 

pluktuin op landgoed Den Treek-Henschoten. 
Maar… er is een second best: het net verschenen 
boek ‘Marieke’s Pluktuin, het hele jaar plukken en 
schikken met tuinbloemen’, van Marieke en tuin-
fotograaf en beplantingsexpert Modeste Herwig. 

Met onder meer beschrijvingen van bloemen 
en ander groen uit alle seizoenen (lente, vroege 
zomer, hoogzomer, herfst en winter) in de tuin 

en in de vaas, hun verzorging, een plukkalender 
op kleur, het inrichten van een pluktuin én, niet te 
missen, duidelijke werkbeschrijvingen van haar 

inspirerende boeketten.
‘Marieke’s Pluktuin’, Marieke Nolsen en Modeste 

Herwig, € 29,99, www.forteuitgevers.nl

DIE WIL JE  
IN DE TUIN

Esther Bakker en haar vader Willem kennen 
we van hun bedrijf K’willeminhuis. Samen 
maken ze al ruim vijf jaar woonobjecten.  

Zij borrelt over van de ideeën en tekent de 
ontwerpen, waarna hij als lasser aan de 

slag gaat met rest(ijzer). Dit jaar lanceerden 
dochter en vader ook een buitencollectie: 

een bank, tuinvazen en -prikkers. Eveneens 
van ijzer, voorzien van een weerbestendige 
behandeling, en allemaal even uniek, want 
handgemaakt. De laswerkzaamheden van 

Willem, inmiddels 80+, zijn overgenomen 
door mensen met een afstand tot de  

arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie  
op www.kwilleminhuis.nl

Tuinboeketten 
maken
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Gespot
WAT Mini-campers voor kamperen in stijl.

WAAR Op de website van het Deense bedrijf www.widepathcamper.com
FAVORIET De Wide Path Bicycle Camper, een uitklapbare ‘caravan’ van kunststof in wit of rood die je 

achter je fiets hangt. Onderweg is hij 150 cm lang, op de plaats van bestemming klap je ’m uit tot  
280 cm. De zithoek met tafel voor 4 personen bouw je eenvoudig om tot een bed van 200 x 90 cm.

ANDERE MODELLEN De Wide Path Ape Camper, het Italiaanse bedrijfsautootje Piaggio Ape 50  
omgebouwd tot mini-camper. En de Wide Path Homie Camper, die je achter je (kleine) auto hangt. 

Deze moet nog worden goedgekeurd voor de openbare weg.
PRIJS Vanaf € 3.999,99 (Bicycle Camper), www.widepathcamper.com

Een fijn hotel met ruim 120 kamers, niet ver van planten 
die vol nectar en stuifmeel zitten, blijer kun je (wilde) bijen 
niet maken. Bijenhotel High End van imker en ontwerper 
Sebastian Kloke trekt verschillende soorten wilde bijen 
aan. Handgemaakt in Duitsland van cortenstaal en 
eikenhout uit inheemse bossen.
Bijenhotel High End, 12 x 12 x h 102 cm, € 175, Beutezug via www.heeej.nl

Bij blij, jij blij
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Olielamp Flamtastique was er al in 

een oversized maat (115,5 cm hoog!), 

in de rol van sfeerhaard voor buiten, 

maar in maatje XS (Ø 10,5 x h 22,5 cm)  

is ie misschien wel op z’n aanbidde-

lijkst, én makkelijk mee te nemen 

door tuin en huis.

Olielamp Flamtastique XS, in 6 kleuren  

te koop, € 89, www.fatboy.com

NIEUWE 
VLAM

OPGEBOUWD UIT latten
Opvallende tuinmeubels, opgebouwd uit eikenhouten latten. Ontwerper 
Floris Hovers gebruikte voor de stoel latten van 18 x 36 mm (in 2 lengtes) 

en noemde die ‘18 x 36’. Tafel ‘18 x 54’ is samengesteld uit latten van,  
ja, goed geraden, 18 x 54 mm. Beide zijn net zo mooi en geschikt voor 

buiten als voor binnen.
Stoel, vanaf € 389; tafel, 90 cm breed, in verschillende lengtes,  

vanaf € 729, www.vij5.nl
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KUSSENTJE EROP
Alles wordt vrolijker met zo’n bloemig kussentje. 
Hoezen Castor en Chara, ± € 15, www.nordal.eu

Een paar jaar geleden maakten we al kennis met de 
beeldschone, witte slingerhortensia ‘Runaway Bride’, 
nu is daar de ‘French Bolero’ bijgekomen, in pastel-
roze en blauw. Het bijzondere van deze hortensia  
is dat zijn bloemen niet alleen aan het einde van de 
takken zitten, maar ook erlangs, waardoor je van mei 
tot en met het najaar één grote wolk bloemen ziet. 
Bovendien zijn deze slingerhortensia’s met hun  
afhangende takken swingender dan de klassieke  
boerenhortensia. Ze worden ongeveer 50 cm hoog 
en doen het even goed in de border als in pot. In de 
halfschaduw voelt de plant zich op zijn best. Onder 
meer te koop via tuincentra. Kijk voor meer informatie 
op www.hydrangearunawaybride.com

Swingende 
 HORTENSIA
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KRAUTKOPF
Susann Probst & Yannic Schon

zout & vuur
Aarde,
Koken met groente op het ritme van de seizoenenA
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rKoken met vers geoogste ingrediënten uit eigen moestuin, geplukt in velden en bossen  

in de directe omgeving. Voor de één een sprookjesachtige droom, voor het internationaal  
befaamde bloggers/fotografenstel Susann Probst en Yannic Schon (Krautkopf ) hun  
dagelijks leven. Ze verruilden hun Berlijnse stadsleven voor een boerderij in Mecklenburg,  
net buiten de Duitse hoofdstad, waar ze experimenteren met het kweken en klaarmaken 
van vruchten, bloesems, zaden, bladeren en wortels. Het resultaat? Makkelijke, verras-
sende vegetarische recepten, bereid op een houtvuurtje of in je keuken. Slechts drie 
basiselementen heb je nodig: aarde (waar alles in groeit), zout (dat de oorspronkelijke 
smaak van de producten accentueert) en vuur (dat levensmiddelen knapperig, mals, 
zacht of stevig maakt) en dan maak je de meest heerlijke gerechten die mee veranderen 
met de seizoenen.

105913_Hoe_190_NL-SNOR_Erde Salz Glut_Hardcover_licence_ucv3_NL.indd   All Pages105913_Hoe_190_NL-SNOR_Erde Salz Glut_Hardcover_licence_ucv3_NL.indd   All Pages 30-07-21   15:5130-07-21   15:51106669_Hoe_190_NL-SNOR_Erde Salz Glut_Schutzumschlag_licence_ucyw_NL.indd   5106669_Hoe_190_NL-SNOR_Erde Salz Glut_Schutzumschlag_licence_ucyw_NL.indd   5 19.08.21   16:0319.08.21   16:03

Onze (culinaire) beeldcollega’s zijn in de ban van het foodblog Krautkopf, @kraut_kopf, waarachter 
Susann Probst en Yannic Schon uit Berlijn schuilgaan. De beelden van hun moestuin en keuken,  
bloemen, groenten en gerechten; alles ziet er prachtig uit. Niet verwonderlijk, want het duo is  
fotograaf en stylist. En naast al het likkebaardend mooie beeld, kunnen ze ook nog eens geweldig 
vegetarisch koken. Hun tweede kookboek ‘Aarde, zout en vuur’ ligt nu in de winkel, met, zoals je van 
ze kunt verwachten, heerlijke, vegetarische recepten gebaseerd op eenvoud, fraai gefotografeerd  
en vormgegeven. 
‘Aarde, zout en vuur. Koken met groente op het ritme van de seizoenen’, Krautkopf, € 32,  
www.dewereldvansnor.nl

Lekker boek
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