
Hallo Maartje
Zeg bloemen en je zegt Maartje van den Noort. De illustratrice  

is helemaal hot op het moment. Zie ook haar illustraties voor 

onze Grote Bloemen Horoscoop op pagina 89. Maar ze draait haar 

hand ook niet om voor een muur en fleurde er eentje op in de  

leuke woonwinkel Huis Zwaluw in Gent. Haar vogelkaarten, posters 

en servies in samenwerking met ceramiste Elke van den Berg  

zijn hier ook te koop. maartjevandennoort.nl & huiszwaluw.com

Instagram=toppers
Gratis inspiratie opdoen? Volg deze zeven 

vrouwen op instagram. @STILZITAT  Anastasia 

heeft een voorliefde voor bloemenkransen en 

een frisse sfeer. @KATHERINEDORRINGTON 

 Katherine is een ster in het stylen van bloemige 

foto’s van bovenaf. @PERMILLION44 Vintage en 

bloemen komen samen in een  sferische omgeving. 

@TULIPINADESIGN Kiana is een ware tovenaar 

in boeketten maken in vazen op een voet.   

@AQUIETSTYLE Emma creëert in haar styling 

een serene, rustige en natuurlijke Engelse sfeer.

@STUDIOSAX_NORWEGIANMADE De Noorse 

Marit is een botanisch verteller met illustraties en 

bloemen. @THE_DAILYS Annabelle runt een 

 pecannotenfarm in Australië. Ze laat een dagelijkse 

portie landelijke sfeer uit haar keuken en tuin zien. 

@STILZITAT @PERMILLION44

@TULIPINADESIGN

@STUDIOSAX_
NORWEGIAN-

MADE

@AQUIETSTYLE

@THE_DAILYS

bloemen
Nieuwtjes, websites, weetjes en instagramhits. En de leukste 

bloemenmensen van de wereld, hun kunst, dessins en winkels.
S A M E N S T E L L I N G  &  T E K S T:  W I L L E M I J N  T E R  H A R T- K O O PA L

E N  A N D E R E  B L I J M A K E R S

Tijd voor de tuin
Door heel Nederland zijn vanaf april diverse (pluk)

tuinen en tuinbeurzen te bezoeken. Heerlijk om te 

struinen en inspiratie op te doen. Een greep:

   theetuin.nl in Weesp, tuin van tuinarchitect 

Jacqueline van der Kloet.

   dejohanneshof.nl in Westbeemster, hier plukt 

Saskia de Valk van Vlinder & Vogel ook graag.

   bingerden.com De kwekerijdagen van het jaar!

@KATHERINE
DORRINGTON

Zin in een cursus
In de Hortus Botanicus 

in Leiden worden het hele 

jaar door diverse cursus-

sen gegeven door Botanisch 

kunstenares Anita Walsmit 

Sachs. Een zwaargewicht  

op dit gebied! De cursus  

is meestal verdeeld over 

een aantal aaneengesloten 

dagdelen.

Vanaf € 255,- (exclusief materiaal)

botanischkunstenaarsnederland.nl & 

hortus.leideuniv.nl & anitawalsmitsachs.nl 

J E  R U I K T  
D E  L E N T E
De schil van de vruchten van de 

sapindusbomen uit het Himalaya-

gebied beschikken over zeepachtige 

eigenschappen. Seepje maakt hier 

een vloeibaar wasmiddel van in een 

grotendeels afbreekbare verpakking. 

Vers geperste lentegeur (bont & wit) 

€ 9,95 voor 1 liter (25 wasjes) 

Niet geschikt voor wol en zijde. 

seepje.nl & marqt.com 
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nieuwtjes 
voor wie 

van 
bloemen 
houdt

Herbarium de luxe
Zelf noemt de Amerikaanse Anne 

Blackwell Thompson haar werk 

‘pressed specimens’. Ze struint de 

moerassen in Zuid-Carolina af, be-

klimt de bergen in de Shenandoah 

Vallei, bezoekt de tuinen van Virginia 

en zwemt in de Atlantische Oceaan. 

Op zoek naar bladeren, bloemen 

en zeewier. Die ze vervolgens perst 

en zo de prachtigste kunstwerken 

maakt. blackwellbotanicals.com

V E R G E T E N 
B L O E M E N
Door een nieuwe kleur,  

een ander blad of een  

ander formaat zijn ze  

weer helemaal hot!

   Narcissen (Narcissus)

   Anjers (Dianthus) 

   Fresia’s (Freesia) 

   Chrysanten (Chrysanthemum) 

   Gerbera (Gerbera)

Leuke meisjes
De ‘meisjes’ Aimee van der Minne & Caroline van Voorst Vader ver-

zorgen bloemen en groen voor feesten, evenementen en kantoren. 

Ook kun je een Boeketreeks (een bloemenabonnement) bij ze nemen 

en een Bloementuintje (kratten met verschillende bloemen en planten 

erin) bij ze bestellen. Bloemen die overblijven na een evenement van 

één dag brengen ze rond bij eenzame oudere mensen. Mooi! 

demeisjesvandebloemen.nl & @DEMEISJESVANDEBLOEMEN

De vaas van 2016
Het afgelopen jaar konden we niet om de 

flesvaas heen. In 2016 ga je de vaas die 

ambachtelijk gevormd is met of zonder oor 

meer zien. € 16,- housedoctor.dk

Je eigen herbarium 
beginnen? Start hier 
Via deze link kom je op een gedetailleerde 

uitleg over herbaria maken van hout.  

Het ontwerp is van de jonge Engelse 

kunstenares Sonya Patel Ellis. Al diverse 

mooie projecten voor musea en tijdschrif-

ten kwamen uit haar atelier. Zwerf heerlijk 

rond op haar blog en volg het project. 

theherbariumproject.com

B L O E M E T J E S T H E E 
Dit organische theemelange uit 

New York bestaat uit groene 

theeblaadjes, rozenblaadjes, 

jasmijnbloesem, cacao, vanille 

en gojibessen. Gezond, lekker, 

fairtrade en mooi om te zien. 

€ 14,- marbleandmilkweed.com

Digitale bloemenhulp
1)  Op zoek naar een lila 

kleurende plant voor  

in de schaduw? ‘Planten- 

zoeker’ app van 

Groei&Bloei. groei.nl

2)  Welke bloemen bloeien in 

juni en in welke kleur? 

flowerwheel.com

3)  Eerste hulp bij plant 

verzorging app.pokon.nl

Een sprookje van een plant
In Italië groeit een Campanula-soort als een enorm hangend 

tapijt van bloemen langs de bergwanden. Dat prachtige 

beeld hadden de gebroeders Grimm voor ogen toen ze het 

sprookje Rapunzel verzonnen, over het meisje in de toren 

met haar meterslange haar. Wil je weten hoe je het langst 

van Campanula in jouw tuin kunt genieten? 

Neem dan een kijkje op addenda.nl
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Nog meer 
inspiratie 

doe je op bij 
mooiwat

bloemendoen.nl

Bloemenplatform 
Een initiatief van Bloemenbureau Holland: de website mooiwatbloemendoen.nl. Hier vind je inspiratie, ideeën en bijzondere bloemenmensen en kom  

je nog meer te weten over de veelzijdigheid van de bloemenwereld. Ook wordt er elke maand één bloem uitgelicht die op de bloemenkalender staat.  

En er is de link naar thegreengallery.com, een digitaal tijdschrift met mooie foto’s en kunst op het gebied van groen & bloemen. mooiwatbloemendoen.com 

Met een laagje glazuur
In de heuvels rond Seattle vindt Carolina  

Silva inspiratie voor de mooiste dessins voor  

haar natuurlijk gevormde keramiek. Stuk voor  

stuk met de hand beschilderd en gevormd waarna  

er een glazuurlaag overheen gaat. Bekijk ook  

de mooie vlaggetjes en de taartschep. 

Vanaf ongeveer € 35,- doroteaceramics.com

De naam is Bond, Anna Bond 
‘Les Fleurs’ is de naam van de productsamensmelting  tussen 

Cotton+Steel en Rifle Paper & Co. Een stoffencollectie met  dessins, 

ontworpen door de creative direcor van Rifle Paper Anna Bond. 

riflepaperco.com & cottonandsteelfabrics.com 

Instagram: @annariflebond + @riflepaperco + @cottonandsteel

B O T A N I C A L  B O O S T
Met zes planten uit de Hortus van Amsterdam is drogisterij Etos 

aan de slag gegaan om fijne beautyproducten te ontwikkelen, 

die je huid een boost geven. Kies uit: een Energetic rise uit de 

Lime & mint-lijn, een Revitalizing flow met vlierbloesem & framboos-

producten of een Pure balance met jasmijn & vanille-essences. 

Van € 2,99 tot € 7,99 (ook te koop in de winkel van de Hortus). 

etos.nl & dehortus.nl 

Geef een plantje
Nikoniko maakt cadeaus die 

bloemen worden. Je kunt  

een plantbare kaart sturen  

aan een vriendin. 

Of iemand een fortune cookie 

cadeau doen, waar een bloem 

uit zal groeien, zodra het in 

aarde terechtkomt. Ook leuk: 

strooi confetti-zaadjes in het 

rond op je eigen tuinfeestje! 

Fortune cookie € 6,95 

plantbare kaart € 3,95 

nikoniko.nl

Elke maand iets moois
Het Bloemenbureau Holland zet elke maand een plant in 

het zonnetje. Deze maand zijn het er zelfs drie: Jasmijn, 

Stephanotis en Gardenia. Hun bindende factor: wit 

gekelurde, geurende planten! bloemenbureauholland.nl
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