ÉÉN GROTE

traktatie

Originele ideeën, bijzondere
initiatieven, nieuwe zaken, boeiende
mensen en meer waarvan je groene
hart sneller gaat kloppen.
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Er ligt een mooi boek
op ons én een vrije
week te wachten,
want ‘De ontdekking
van de natuur’ verdient
alle aandacht. Erin
bladeren doen we wel al volop. Het is één grote
traktatie met die prachtige prenten van dieren
en planten. Met dank aan de studies die vanaf
de zestiende eeuw in Europa verschenen,
waarin flora en fauna werden beschreven
en ‘naar het leven’ getekend. Hans Mulder,
historicus en schrijver van ‘De ontdekking van
de natuur’, werkt als conservator natuurlijke
historie bij Allard Pierson (waarvan ook de
Artis Bibliotheek deel uitmaakt), het museum
en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties. In
zijn voorwoord zegt hij: “In dit boek met een
nogal ambitieuze titel vertel ik u natuurlijk niet
hét verhaal over de ontdekking van de natuur.
Dat kan helemaal niet. Het zijn twintig verhalen
over onderwerpen en mensen die een meer
of minder belangrijke rol hebben gespeeld in
het ontsluieren van de geheimen die de natuur
verborg voor de Europese mens tussen pakweg
1500 en 1900.”

Het mooiste
blauw
Ridderspoor (Delphinium) bloeit
niet in één kleur blauw, maar is er
in verschillende schakeringen, van
baby- tot jeansblauw. Spektakel in
een vaas, eyecatchers in de tuin. Tips
van de Drentse kwekers André en
Dorien Westendorp voor ridderspoor
in eigen tuin: “Ridderspoor groeit het
eerste jaar meestal klein, het tweede
jaar groot en uitbundig. Haal de
plant elke twee jaar, na de ‘grote’
bloei, uit de grond, scheur zo klein
mogelijk en plant een paar meter
verderop. Zo heb je weer mooie
nieuwe planten en ontwijk je bodemziektes. Geef ridderspoor soms wat
extra mest en water, en voorkom
dat ze in natte grond staan.”
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‘De ontdekking van de natuur’, Hans Mulder, 256 pagina’s,
gebonden, € 39,99, www.terralannoo.nl
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Alles is bloemen
Deze maand onze favoriet op Instagram: instagram.com/
mariekenolsen. Bloemstylist Marieke Nolsen heeft een
grote pluktuin en maakt boeketten van tuinbloemen
“waarmee ik anderen probeer te inspireren”. Ook geeft
ze lezingen en workshops.
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Groots zijn deze limited edition
Pure Grass-potten, gemaakt van het
productieafval van kunstgras. In
2 maten, Ø 40 en 50 cm, € 49,99 en
€ 89,99, www.elho.com

1.

Marieke woont op het prachtige landgoed Den TreekHenschoten in Leusden, Utrecht. Haar man is beheerder van het
landgoed. Marieke: “Het witte huis is kantoor, de zwarte boerderij
ons woonhuis. Onze tuin in Engelse cottagesfeer past daar heel
goed bij.”
2. “Ik houd enorm van dahlia’s, heb ze in alle soorten en maten.
Vooral in rood, (zalm)oranje en geel, kleuren die net als in de rest
van de pluktuin de boventoon voeren. Favoriete dahlia? Tweekleurige zoals ‘Myrtle’s Folly’ en ‘Lady Darlene’.”
3. “Op de venige grond hier worden bloemen extreem lang,
zoals dahlia’s en Heliopsis ‘Burning Hearts’ die je op de foto ziet.
Ik ondersteun ze met constructies van takken. In Engeland zie je
dat veel in tuinen.”
4. “Deze maand komt de pluktuin echt op gang. Ik pluk van
januari tot en met december. Ja, ook ’s winters, takken van sierappel, rozenbottels en klimopbessen bijvoorbeeld. Voordat ik
bloemen in een vaas zet verwijder ik alle bladeren, waardoor veel
bloemen wel drie weken goed blijven. Zonder blad komt de
bloem ook beter tot zijn recht.”
5. “Terracotta potten, ik ben er verzot op, ze versterken die oude
cottagesfeer. Ik smeer de potten in met karnemelk waardoor ze
sneller groen uitslaan. Ze zijn heerlijk om mee te stylen. Door de
tuin staan er wel een stuk of 150. Op vier tuintafels, groepen op
de patio en langs de randen van de bestrating. Drie keer per jaar
krijgen ze een andere inhoud, een andere look. In dit seizoen vul
ik ze met eenjarigen.”
6. “Dit is Joep, anderhalf jaar geleden gekregen van mensen die
hem zelf niet meer konden hebben. Hij is heel gewenst en dikke
vrienden met Sam, onze andere hond. Joep houdt van graven,
daar heeft hij zijn eigen stukjes tuin voor.”
7. “Boeketten schik ik zoals ik een border inricht. Over pluktuinen
en bloembinden geef ik hier workshops en lezingen door het hele
land. De workshop ‘Pluktuinen’ doe ik onder anderen samen met
Modeste Herwig. We ontvangen onze gasten met koffie en thee.
Ik vertel over de tuin, onder andere hoe ik zaai en knollen plant.
Dan gaan we de pluktuin in en maken we een boeket.”
8. “Kijk wat styling met een tuin doet. Met een paar elementen
maak je al een fijn hoekje. De snel groeiende ramblerrozen ‘Bobby
James’ en ‘Kiftsgate’ maken het compleet. Deze rozen geven ook
prachtige bottels, waarmee ik nog schik in december.”
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Je eigen ZaaK
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Nu het thuiswerken steeds meer ingeburgerd raakt, dringt de
vraag zich op of dit het moment is om te verhuizen, te verbouwen óf een tiny office in de tuin te halen. Dat laatste spreekt
ons het meest aan. De keuze is groot, van een eenvoudig tiny
house tot een state-of-the-artkantoor. In de laatste categorie
valt tuinkantoor ZaaK, dat aan alle Arbo-richtlijnen voldoet.
Zo is ZaaK onder andere voorzien van een klimaatinstallatie
en warmte- en geluidisolatie. Handig: het kantoor heeft geen
fundering nodig, een bouwvergunning hoef je er ook niet voor
te hebben en het gebouwtje wordt in een dag geplaatst. Kijk
voor verschillende maten en mogelijkheden op www.zaak.nu.
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favoriet

WAT De knalgele (of rode, blauwe en zwarte)
laarzen Hai Low.
WAAROM 1 De lage laarsjes van Fins design zijn
gemaakt voor extreme weersomstandigheden,
dus met de kwaliteit zit het goed.
WAAROM 2 Het materiaal waarvan ze zijn
gemaakt is natuurrubber. Al het rubberafval
wordt hergebruikt en er worden geen
chemicaliën of andere stoffen toegevoegd die
schadelijk zijn voor de gezondheid. Behoorlijk
eco-vriendelijk dus.
PRIJS € 79, www.nokianfootwear.nl
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Schoon
wandelen
-BUITEN KOKEN-

Hoe langer we buiten kunnen zijn, hoe beter. Dus eten én
koken we in de tuin. Onze top drie concurrenten van de traditionele BBQ:
1. D
 e collectie Alumobil bestaat uit 7 modules waaruit je je ideale verrijdbare
keuken samenstelt. Module met spoelbak € 1160, www.wesco-shop.com
2. Pizzaoven: de stoere oven ’t Bakt van cortenstaal doet het ook goed als
buitenhaard. € 799, www.trustoven.nl
3. Inklapbare buitenkeuken en vuurkorf ineen, dat is de FirePit+ van BioLite.
€ 299,95. Met accessoires via www.technolyt.nl of www.bever.nl

Smullen
van kruiden en bloemen

BOEK
GELUK

Erger je je ook zo aan blikjes, plastic en
mondkapjes tijdens een wandeling
door de natuur? Dan raden we je de
CleanWalk-wandelstok aan. Al lopend
prik je het afval aan de stok en je
schuift het eraf in de eerstvolgende
afvalbak die je tegenkomt. Elke
CleanWalk-stok is handgemaakt
van kastanjehout, circa 130 cm lang,
weegt ongeveer 500 gram en
heeft een leren polsband. Je krijgt
er een rubberdop bij voor op
verharde ondergrond.
€ 34,95, www.cleanwalking.com
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Outdoor winkelen

Weleens in De Tuinen van Appeltern geweest om inspiratie op te doen voor je tuin, een schetsontwerp te laten maken of een workshop te volgen? Sinds kort kun je er ook buiten winkelen, want
Appeltern is naast inspiratiepark nu ook outdoor tuinwinkel. Hoe werkt dat? (Bijna) alles in het
park, van bloem en buitenmeubel tot schutting en tuinhuis, is verbonden met de website via een
QR-code. Met je smartphone scan je de code van een van de ruim 200 inspiratietuinen waarvan
je meer over de ontwerper, producten, materialen of planten wilt weten. Grote kans dat je de
tuinproducten van je keuze direct kunt bestellen in de webshop.
De Tuinen van Appeltern, Walstraat 2a, Appeltern (GD), www.appeltern.nl
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Acht jaar geleden vroeg chef-kok Syrco Bakker van Pure C in
Zeeland of David Van Steenkiste een herborist wist voor zijn
sterrenrestaurant. David, opgeleid als kok, schoof meteen zichzelf naar voren: “Ik wist er niets van, maar ik wilde het gewoon zo
graag.” Met vallen en opstaan heeft hij zichzelf de kneepjes van
het vak van herborist en wildplukker geleerd. Het werd zijn grote
passie. Inmiddels onderhoudt hij een grote moestuin en levert
kruiden en eetbare bloemen aan (top)horeca. Zijn passie en kennis
deelt hij in zijn boek ‘Herbas - Kruiden, recht uit de natuur op je
bord’. Met bijzondere recepten (vlees, vis en vega), per seizoen
wat je aan kruiden en eetbare bloemen kunt planten en oogsten
in eigen tuin, en tips om – met mate – wild te plukken.

Verliefd op de Franse leefstijl, dat
was de opmaat voor Panier Panier,
de eenvrouwszaak van Simone
Akkermans. “Voor mij representeert
de rieten mand (panier in het Frans,
red.) het ongedwongen, langzame
leven.” De collectie manden van
Panier Panier bestaat voor het
grootste deel uit vintage exemplaren,
die Simone overal opduikelt, het
liefst in Frankrijk en België. Ook is
er een kleine collectie nieuwe manden,
waaronder de klassieke boodschappenmand met leren hengsels.
www.panier-panier.nl

‘Herbas’, David Van Steenkiste, € 25,99, www.lannoo.be
SEASONS 11

