
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 DISBERGENGROENgeluk
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Deens 
design

Vul je verzameling vazen aan met zo’n 
beeldschoon exemplaar van glas in 
zachtere dan zachte pasteltinten. De  

vazen Lasi en Inka van het Deense Oyoy 
zijn mondgeblazen en handgemaakt.
Vazen Inka, in 2 maten, vanaf Ø 12,5 x 
h 20 cm, € 68; vazen Lasi, in 3 maten, 

vanaf Ø 19,5 x h 23 cm, € 83, Oyoy Living 
Design via www.oyoyliving-design.com of 
kijk op de website voor verkoopadressen.

Favoriet adres: 
BUITENHOTEL 
TERRA WOLDE

Terra Wolde is ‘a dream come true’ voor de 
Utrechtse Lisette van ’t Hof. Na haar reizen en 

drukke werk in de horeca gaat ze op zoek naar 
een geschikte plek voor een buitenhotel. Het moet 
een plek worden waar het om rust, natuur en puur 

eten gaat. Ze raakt in gesprek met Staatsbos-
beheer die ondernemers zoekt voor het gebied 
rondom Zeewolde. Het sluit aan bij haar wensen 

en in de zomer van 2021 begint ze. 
Bij Terra Wolde kun je slapen onder canvas, in  

een authentieke yurt, een blokhut of in de kleine  
trekkershut, genaamd ‘De kleinste’. Het maakt 

eigenlijk niet uit wat je kiest, hier kun je heerlijk ont-
spannen. ’s Avonds eet je een op hout gegaarde 
pizza of geniet je van een viergangendiner in res-
taurant Pomponius, bereid door Lisette zelf en met 
groente uit de moestuin. Wil je wildplukken of een 
handje noten rapen? Dat kan, in de bostuin! Een 
prachtige plek heeft Lisette gemaakt, een aan-

rader als je van rust, natuur en lekker eten houdt.
Terra Wolde, Groenewoudseweg 70, Zeewolde (FL), 

www.terrawolde.nl
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Deze maand onze favoriet op Instagram: @zelfoogst-
tuinbijmei van Mariska Verhulst. Dit is het derde seizoen 
van Bij Mei, haar natuurvriendelijke zelfoogsttuin voor 
groente en bloemen, in Zoeterwoude (Ommedijkseweg 
10a). Dit jaar heeft Bij Mei het SKAL-keurmerk, een bio-
logisch certificaat, gekregen. Rond half juni, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, gaat de tuin open.

1 “Bij Mei is onderverdeeld in een bloemen- en groentetuin. 
Je kunt eenmalig een bos bloemen komen plukken, maar 
ook deelnemer worden en elke week langskomen voor een 
bos. Ik heb misschien wel zestig soorten bloemen voor een 
zo groot mogelijke variatie, van vulbloemen zoals grasjes, 
korenbloem en dille tot zinnia’s, dahlia’s en zonnebloemen.”
2 “In tegenstelling tot mijn vorige werk, een kantoorbaan 
in de culturele sector, ben ik op de tuin afhankelijk van de 
elementen. Maar met goede kleding en laarzen aan is het 
nooit echt slecht weer. Ik vind het heel bijzonder en fijn om 
altijd in de natuur te zijn.”
3 “Dit is ons plukstationnetje, gemaakt van gerecyclede 
materialen, waarin de scharen, elastiekjes en het touw  
liggen. Het is een voormalig kassahokje van een van de  
festivals waarvoor ik heb gewerkt. Dit seizoen hebben we 
voor het eerst ook een zitgelegenheid, een ontmoetings-
plek, ook gemaakt van gerecyclede materialen.”
4 “Hier pluk ik stokbonen in de groentetuin. Dat oerwoud 
van bonen die langs bamboestokken slingeren is misschien 
wel het fijnste plekje om te zijn in de zomer. En de bonen 
zijn veel lekkerder dan die uit de winkel. Deelnemers van de 
groentetuin komen elke week oogsten.”
5 “Papavers staan hooguit één à twee dagen in een vaas, 
maar een aantal soorten heeft uitgebloeid mooie zaad-
dozen die het ook goed doen in een boeket. Zie je trouwens 
die bij? Bestuivende insecten spelen een belangrijke rol in 
de tuin. We doen dan ook veel aan biodiversiteit en hebben 
speciale plekken ingericht waar bijen voldoende nectar en 
stuifmeel kunnen vinden.”
6 “Ik teel veel droogbloemen zoals deze kleurrijke stro-
bloemen, waar je ’s winters volop van kunt genieten. Ook 
gedroogd behouden ze hun kleur goed.”
7 “Blije plukkers met grote bossen bloemen. Dit zijn vier 
vriendinnen die lekker door de tuin struinden en genoten, 
daar word ik dan weer gelukkig van.”
8 “Radijsjes – deze heten ‘French Breakfast’ – zijn voor mij 
hét symbool van de eerste voorjaarsoogst. Er zijn dan ook 
al bladgewassen zoals sla, rucola en raapstelen, maar de 
eerste mooie, vrolijke oogst is van radijs en meiraap.”

Blije plukkers
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LUCHTIG ZITTEN
Binnen zijn meubels met webbing 
(rieten vlechtwerk) al een poosje 
trending topic, en nu is ook buiten 
aan de beurt, met een stoel om in 
te wonen. Lounge chair Jane, met 

zijleuningen van webbing in de  
zomerste roodtint: koraal. 

Lounge chair Jane, € 2.398, inclusief all 
weather-kussens, Max&Luuk, www.maxluuk.com

Klein geluk
Lezers en makers van Seasons delen hun groene geluksmomenten. 
Thea Gommans over de Oxalis (geluksklaver)-plantjes van haar 
overgrootvader.
“Zo’n veertig jaar geleden kreeg ik een paar Oxalis-plantjes van mijn 
moeder, die zij weer van haar vader had gekregen, en hij van zijn 
vader, mijn overgrootvader. Ruim honderd jaar geleden is dat dus 
begonnen; ze zijn steeds doorgegeven. Dat doe ik ook, je scheurt 
Oxalis gemakkelijk. Maar niemand heeft ze meer. Misschien omdat ze 
licht vorstgevoelig zijn. Bij mij staan ze in de vollegrond, waar ze het 
heel goed doen. Eén roze wolk van bloemetjes in de zomer. Ook in 
pot als onderbeplanting van de oleander bloeien ze een zomer lang. 
Ik heb mijn opa en overgrootvader niet gekend, maar zij waren net als 
mijn moeder echte bloemenliefhebbers. Oxalis was van alle drie de 
lievelingsplant. Met de jaren wordt de plant me steeds dierbaarder.”

Nou bijna niet dan, met deze zelf-watergevende terracotta pot Greenfinity is je plant goed af.  
Vul de schotel met water en de plant neemt voldoende voeding op via de katoenen ‘lontjes’ op 

de bodem. Handig ook in vakantietijd! Het afneembare kweekglas ernaast is voor stekjes.

Pot Greenfinity, afmetingen circa 19,5 x h 15,5 cm, € 55, www.plnts.com

 -GEEN OMKIJKEN NAAR -
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VAKANTIE om de hoek
Hoe snel kun je op je vakantiebestemming zijn? In het  
nieuwe reisboek ‘Net over de grens’ komen de mooiste 
musea, natuurgebieden en erfgoedplekken in Duitsland 
en België aan bod: van Haspengouw, Münsterland,  
het Brugse Ommeland tot de Eifel. Met wandel- en 
fietsroutes in achttien regio’s én gratis app.  

‘Net over de grens’, Marlou Jacobs & Godfried van Loo, 
€ 25, verkrijgbaar via www.reisreport.nl en bij de boekhandel.

Als je dit ziet wil je toch onmiddellijk 
de verfkwast pakken? Wij voelen ons 
met name aangetrokken tot de kleur 

‘Invisible Green’, in de achttiende eeuw 
geïntroduceerd door de in Engeland 

geliefde landschapsarchitect Humphry 
Repton. Hij adviseerde de groentint 

voor omheiningen en hekken om ze te 
laten ‘verdwijnen’ in de groene achter-
grond. Op de muur (zie foto) geeft de 

kleur het terras extra diepte. Kijk voor 
meer info over de buitenverf van Little 

Greene op www.littlegreene.nl

Onzichtbaar 
GROEN
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Hebben!
WAT Sproeikop van terracotta, handgemaakt in Zuid-Frankrijk.

WAAROM 1 Draai ’m op een waterslang, hang die in een boom of aan een 
ladder, et voilà, je hebt de leukste buitendouche. 

WAAROM 2 Ook te gebruiken om kwetsbare bloemen te besproeien. 
MAAT EN PRIJS Ø 10 x h 20 cm, € 86, www.bacsac.com

VAKANTIE om de hoek

Kriebelvrij
Omslagdoek, dekentje voor op de tuinbank, sjaal… Coisa Cotton vergezelt je door de 
seizoenen als het een tikkeltje fris is. Gemaakt van honderd procent restgaren katoen. 
Coisa is ‘eerlijk voor maker en drager’: het item is gebreid in een klein atelier in Italië 

door kleine ondernemers die zo hun vakmanschap in stand kunnen houden.  
Verkrijgbaar in stone, pink, denim, honey en green, € 59,95, www.coisa.nl
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