
Haal de zomer in huis
Waarom pioenen in de kijker zetten? Naar mijn gevoel zijn pioenen een 
van de mooiste zomerbloemen. Van lichtroze, tot zalmroze tot dieprood, 
allen zijn ze even uniek. En weet je wat zo leuk is aan deze bloemen? Je 
kunt alle kleuren eindeloos combineren en elke compositie straalt stijl 
uit. Een rijkelijk boeket of een enkele bloem in een vaasje, moeilijk of 

makkelijk, pioenen verdienen als vanzelfsprekend de volle aandacht. 

PIOENEN IN DE KIJKER
DOOR: ANNICK VAN WESEMAEL 
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Special  BLOEMSCHIKKEN    7 



EENVOUD IN STIJL

Ongetwijfeld heb je een mix van kopjes of 

kommetjes in de kast. Selecteer kopjes die qua 

kleur bij elkaar passen en schik ze in het midden 

van de tafel. Vul enkele met pioenen en enkele 

met theelichtjes. Strooi aan de beide uiteinden 

enkele losse pioenblaadjes en je tafel straalt 

meteen de juiste gezelligheid en sfeer uit. 
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Oefening baart kunst! Het binden van een korenschoof boeket vraagt best wat 
ervaring. Probeer eerst te oefenen met rechte takken of bloemen uit de tuin. Eens 
je deze techniek onder de knie hebt, creëer je de mooiste boeketten. Een handige tip 
voor beginners? Bind je boeket tussendoor regelmatig vast met bindtouw zodat je 
stengels stevig vast zitten en niet meer verschuiven. 

KLEUREN IN HARMONIE

Dit prachtig boeket schittert ongetwijfeld 

op je tafel! Maak een korenschoof 

gebonden boeket, waarbij je start met 

een stevige tak klimop (Hedera helix). 

Bind het verder met een kleurenmix van 

pioensoorten (Paeonia) en vrouwenmantel 

(Alchemilla mollis) tot je de gewenste 

grootte hebt. Zorg ervoor dat je een mooie 

ronde bolvorm behoudt bij het binden.
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GEVULDE SOEPTERRINE

Wat heb je nodig? 

Oude soepterrine, steekschuim OASIS®, blad van hartlelie (Hosta), klimopranken 

(Hedera helix), fonteingras (Pennisetum orientale), mix van pioenen (Paeonia)

Hoe ga je te werk? 

Vul de terrine met nat steekschuim tot enkele centimeters boven de rand en 

schuin de kanten af. Verwerk langs beide  zijkanten enkele laagjes Hostabladeren 

en klimopranken. Een zijde wordt straks rijkelijk verder aangevuld terwijl de 

andere kant compact blijft. Vul verder aan met pioenbladeren. Schik dan in 

het midden de pioenen. Gebruik de grootste in het middenstuk en tussen 

de kant met de meeste Hostabladeren.  Verwerk de kleinere, meer gesloten 

bloemen aan de weelderige zijde.  Schik eveneens afwisselend klimopranken 

en fonteingras tussen het geel en laat de stengels van de gesloten pioenen 

mee afhangen. 
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UIT DE KAST

Verzamel theekannen en melkpotjes van de hele familie. 

Vul ze eerst met water en schik in enkele kleine kannetjes 

een losse pioen. In de grote kannen plaats je een eenvoudig 

boeket van Hostabladeren, fonteingras en één of twee 

pioenen. Succes gegarandeerd!
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