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Het jaar van de
kamerplant
M E E R  G R O E N  I N  J E

T H U I S ( K A N T O O R )

Hey outletter, 

Zijn jullie er klaar voor? De plantenoutlet is
inmiddels alweer aan haar vijfde editie toe! Het
idee ontstond toen tussen de spreekwoordelijke
'soep en patatten', namelijk tussen de koekjes en
de koffie op zondag. Tijs wilde een grote verkoop
in planten organiseren want kamerplanten waren
populair. En Lien zou daar dan een
Facebookevenement rond maken. Enkele
maanden later stonden er honderden mensen
klaar om planten te shoppen. Het was een
onvergetelijke ervaring. 
Dit jaar hebben we lang gewacht om de beslissing
te nemen. Laten doorgaan of niet? De doorslag
werd gegeven door al die mensen die de weken
ervoor bleven vragen naar de outlet. Een
lichtpuntje in onaangename tijden. Groen in en
rond het huis(kantoor) is voor velen momenteel 
 een belangrijke drijfveer. Dus werd de beslissing
eigenlijk voor ons genomen. De plantenoutlet 
 voelde als een noodzaak. We hopen dan ook dat
jullie er ten volle van genieten.  

Frank, Kristine, Tijs & Lien



De plantenoutlet is een plek om wishlistplanten te
scoren, maar ook om nieuwe trends en soorten te
leren kennen. Om toppers te ontdekken tegen lage
prijzen. Hier presenteren we jullie ons eigen lijstje
met 10 planten die je zeker niet mag overslaan bij je
bezoek. Of je nu een fanaat bent, of een beginner...
Deze planten zijn altijd de moeite waard! Het is de
keuze van de 'redactie'. 

Philodendron glad hands
Dieffenbachia cool beauty: een nieuwe
soort die meteen ons hart veroverde
Syngonium albo
Philodendron prince of orange
Hertshoornvaren
Strelitzia reginae: de topper van de
editie augustus 2020 is er ook weer bij! 
Streptocarpus 'Pretty Turtle' 
Spathiphyllum Wallisii Variegata
Madagascar palm 
Caudexen in alle soorten en maten! 
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10 om te zien
10 ongebruikelijke prijstoppers 

die je niet mag missen



Het outletteam
 Bloemen Robberechts is in strikte zin een familiebedrijf, maar onze (outlet)familie is de laatste jaren

een flink stukje groter geworden. We hebben namelijk een volledig team achter ons staan. We willen
hen dan ook bedanken om de opbouw, het verloop en de opkuis achteraf zo vlot te laten verlopen. 



De badkamer
E E N  W A L H A L L A

V O O R

K A M E R P L A N T E N

Je kan nooit genoeg planten hebben, toch? Dus
benut jij alle ruimte die er is, ook in de
badkamer. Door de hoge luchtvochtigheid dien
je er rekening mee te houden dat niet elke plant
in deze ruimte goed gedijt. Maar met enkele
tips verander jij je badkamer in no time in een
subtropische jungle.  

Laat jij af en toe het raam openstaan om de
badkamer te luchten? Dan verplaats je de planten
best even. Het temperatuurverschil is dan namelijk
erg groot. Verder is het aan te raden even te kijken
naar de lichtinval: elke plant heeft licht nodig. 
Welke planten zijn aan te raden?
Met stip op nummer één voor jouw badkamer: de
aloe vera. Deze sterke plant creëert spontaan een
heerlijk 'Welness-sfeertje' dankzij haar
geneeskrachtige eigenschappen.  

Ben je op zoek naar iets groters? Dan is een Ficus
lyrata ook tof! De grote bladeren bezorgen je een
junglegevoel. En deze plant kan (net als jou) een
regelmatige douche wel appreciëren. Dat bespaart
je sleur en tilwerk! 
Misschien kan jij alle planten laten floreren,
behalve orchideëen? Plaats ze dan eens in je
badkamer. Het zou een keerpunt kunnen zijn in je
carrière als phalaenopsismoordenaar.  



On trend
T H U I S  E N  T O C H  O P  R E I S

Grote reizen staan er in 2021 misschien nog niet op de planning, maar toch dromen we over Zuiderse
sferen. Via onze planten en de bijhorende potjes reizen we naar het warme Zuiden of steken we de
oceaan over richting exotisch Zuid-Amerika. We kiezen voor alternatieve duurzame producten in
warme natuurkleuren. Terracota en huidtinten zijn helemaal terug. Materialen die je planten laten
ademen en jou ook opnieuw laten (op)leven. 



Buitenplanten
T I J D  V O O R  J E  E I G E N

T U I N P A R A D I J S

Ook tijdens deze editie van de outlet voorzien we een
groot assortiment aan buitenplanten. Aan het einde
van februari wordt de lente immers voelbaar en
hebben we met z'n allen zin om naar buiten te trekken. 
Sinds 2020 is dat gevoel wellicht sterker dan anders.
Iedereen heeft wel een paar potten op z'n balkon staan
tegenwoordig. Of misschien ben jij één van die
geluksvogels die over lekker veel groen beschikt? Denk
op voorhand goed na over welke vaste planten je moet
vervangen of wat de weersomstandigheden zijn van de
lege plekjes op je terras.

Als je de outlet binnenkomt, springen de Yucca rostrata  
je ongetwijfeld in het oog: figuurlijk dan.  Daarnaast
hebben we ook deze keer heel wat olijfboompjes,
eucalyptusboompjes en andere mediterrane planten
voor jullie klaarstaan. De citrusboompjes zorgen op het
terras ongetwijfeld voor een instant vakantiesfeertje. 
Deze editie kijken we daarnaast vooral uit naar het
assortiment vijgenbomen. Daarin hebben we een
variatie aan hoogtes ingeslagen tegen uitzonderlijk
voordelige prijzen. 
 Voor de liefhebbers van kleinfruit hebben we dan weer
heel wat bessenplanten klaar staan. 
Wat bloeiende buitenplanten betreft, hebben we
mooie camelia's en mimosa's voor jullie klaar staan.
Let echter wel op, zeker met deze laatste, dat je ze niet
te vroeg buiten zet. Wacht zeker nog even tot de
ijskoningin ons land definitief achter zich gelaten
heeft. 



De leukste potjes
V A N  H A R R Y  P O T ( T E R )  T O T

C O L O M B I A A N S E

T E R R A C O T A  

Ook de plantenwereld is veranderd sinds
corona: de beschikbaarheid van potten en
materialen is opeens onzeker. Gelukkig
hebben we, in samenwerking met enkele
lokale producenten, een fijn aanbod weten
samen te stellen. 

De Harry Pot(ter)s die de vorige outlet zo'n succes
waren, komen terug! Daarnaast krijgen ze gezelschap
van de prachtige potten van Colombian Boho: toen
de Gentse ondernemer Louis Demuynck naar
Colombia trok, werd hij er verliefd op de prachtige
boho terracota plantenpotten. Hij realiseerde deze
droom met prachtige handgemaakte potten als
resultaat. We zijn dan ook trots de verkoopspartner te
zijn, die de mensen in Ráquira zo een beter leven
biedt. 

Daarnaast kunnen we ook niet wachten om jullie de
nieuwe collecties van D&M Deco en Elho en onze
Mexicaanse (huisdieren)reeks te tonen. 
Tot slot hebben we ook het aanbod manden flink
uitgebreid met enkele nieuwe kleuren. De trend van
de tweekleurige mand, je zal er niet meer naast
kunnen kijken! Kortom, we hebben dit jaar een
verrassend aanbod. We zijn op zoek gegaan naar
originele en alternatieve collecties. Kom jij oordelen
of we in onze opzet geslaagd zijn?



Op de wishlist
T I J D  O M  A F  T E  V I N K E N !

Elk outleteditie gaat Tijs op jacht naar de
meest bijzondere soorten. We voeren een
onderzoek uit via Facebook en Instagram: wat
er op jullie wishlist staat, wordt onze leidraad.
En ook dit jaar is daar heel wat leuks uit
gekomen!

Bijzondere philodendrons blijven een hoog scoren in
jullie wenslijstjes. Dit jaar kan je op onze outlet
terecht voor de prinsesjes (roze en wit),
melanochrysum, verrucosum en gloriosum. Alocsia's
stonden bij velen van jullie ook hoog op het lijstje.
Soorten waaraan je je kan verwachten zijn onder
meer de red secret, frydek, pink dragon, dragon scale
en de black stem. 
Toen we twee jaar geleden Syngoniums 
 presenteerden op onze outlet, was er weinig
interesse voor.

Intussen is dat helemaal veranderd. We hebben
dan ook Syngoniums in allerlei soorten en maten
ter beschikking. En ook Aglaomema's die je zonder
twijfel zullen verbazen. 
Tot slot stond ook de Monstera variegata nog
steeds hoog op veel vervanglijstjes. En, je raadt
het al, die is er natuurlijk ook bij!
Uiteraard hebben we hier te weinig ruimte om hier
alles te benoemen. Kijk gerust ook eens op onze
Instagram @bloemenrobberechts voor meer!



Eyecatcher
G R O T E  P L A N T E N  O M  T E  S C O R E N

Een grote plant is vaak essentieel zonder deze grote groene jongen zou het huis een pak leger voelen.
Zeker in de huidige interieurtrends krijgt groen veel aandacht. Reden te meer om op onze outlet een
monstera, strelizia, ficus, goudpalm of olifantspoot te scoren. Wil je wat origineler zijn? Kies dan voor
een Alocasia yucatan princess, Alocasia wentii of Alocasia sarian tegen een goede prijs. Hou in je keuze
rekening met de licht- en temperatuuromstandigheden.  



Tijdsslot
Z O  H O U D E N  W E  H E T

S A M E N  V E I L I G !

Tijdens de vorige editie werkten we voor het eerst
met tijdssloten. En wat bleek? Voor herhaling
vatbaar! Heerlijk, zo rustig rondkijken! Intussen
zijn de reservaties achter de rug en zijn alle
tijdssloten volzet. Je kan jezelf wel nog op de
wachtlijst plaatsen via www.plantenoutlet.be.  

Erg belangrijk is te checken of je een mailtje van
Eventbrite kreeg, met je ticket in bijlage. Bij velen
zit dit namelijk in de spam, waardoor het na
enkele dagen automatisch gewist wordt.
Verplaats het naar je postvak IN.

We vragen je beleefd slechts een tijdstip te
reserveren als je plant (haha) slechts één keer
langs te komen. Zo is er genoeg plek voor
iedereen. Als je meerdere dagen komt, mag je
natuurlijk vaker reserveren. Verder is je ticket ook
strikt persoonlijk: niet-geregistreerde vrienden of
familieleden zullen ze helaas buiten moeten
wachten. We begroeten je aan de ingang en zullen
je daar ook vriendelijk verzoeken je ticket te
tonen. Laten we allemaal ons gezonde verstand
gebruiken! Het is fijn dat we nog eens iets kunnen
organiseren in coronatijden: laten we er samen
iets ontzettend mooi van maken. 
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