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Na regen komt nazomerzon
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Nazomer
O P  J E  S A N D A L E N  D O O R  D E

H E R F S T B L A D E R E N

Als de zomer tegenvalt, hopen we traditioneel op
een mooie nazomer. Het moment waarop je nog
even kan genieten van de aangename warmte van
de zomer, zonder dat de echte kou van de winter
al aan je tenen knaagt. Zonder plakkerige
nachten, maar wel met avonden rond de
vuurschaal. Het beste van zomer en herfst dus,
verenigd in één tussenseizoen. 
In onze winkel kan je volop genieten van de eerste
herfstitems. Mooie warme kleuren sieren de
buitenafdeling. Dit najaar trekken we die natuur
en haar kleurenpracht onze woonkamers en
slaapkamers binnen. 
Ruwe, natuurlijke materialen en warme kleuren
verdringen felle en fluorescerende tinten. Vooral
terracotta, groen en petrolblauw voeren de
boventoon. 
Het resultaat is een warme mix, waarin we graag
vrienden en familie ontvangen die we veel te lang
niet gezien hebben. Als je zelf op bezoek gaat,
neem dan gerust één van onze herfstbloeiers mee:
daarmee geef je een stukje nazomerzon cadeau!

We wensen jullie alvast een mooi seizoen,

Team Robberechts



Zonnehoed (Echinacea purpurea) is geen
'herfstbloeier' in de strikte zin van het woord: je kan
er geniet van hebben van het begin van de zomer tot
ver in de herfst. Ze bestaan in verschillende kleuren. 
Calluna vulgaris of struikheide is ook een aanrader
voor wie van kleur houdt: de kleur van de bloemen
kan varieren van rood, wit, roze, tot roodpaars naar
gelang de soort. Deze plant trekt ook heel wat
insecten aan zoals bijen en vlinders. 

5 herfstbloeiers
V O O R  K L E U R  I N  J O U W  T U I N

Chrysanten worden vaak bestempeld als ouderwets en
saai. Onderschat ze niet: hun veelzijdigheid is hun
grootste troef. Zo kan je ze aan de voordeur zetten of in
een hangmand. Daarnaast zijn ze onderhoudsvriendelijk
en bloeien ze lekker lang. 
Herfstaster is een fijne vaste plant die veel kleur brengt
op een moment dat de meeste bloeiende planten
uitgebloeid zijn. Het is ook een aantrekkelijke plant voor
bijen. 
Hebe is ook weer zo'n topper die in allerlei variaties
verkrijgbaar is. Het is een lage struik, die bij veel mensen
onder de naam 'Veronica' gekend is. De bloei is
afhankelijk van de soort wit, blauw of paars. De bloemen
zijn kleine witte knopbloempjes tot paarse
bloempluimen. Ook deze plant is een topper om lang een
zomerse sfeer te blijven garanderen in jouw tuin. 

https://www.willaert.be/nl/plant/CALLUNA+VULGARIS/cavulgar


Trend: terracota
 In het najaar van 2021 zijn we helemaal klaar met het mengen van felle kleuren. We kiezen voor warme

aardtinten en brengen zo de natuur naar binnen, ook tijdens de koude maanden. Je kan daarin grote
keuzes maken onder de vorm van een flinke lik verf op de muur. Of je kan bijvoorbeeld kiezen voor
aaibare dekentjes en kussentjes in aardkleuren. Die voelen eens zo warm aan! Ook andere accessoires
zoals bloempotten, vaasjes met droogbloemen en kaarsen zijn een optie. 



Planttrend
P L A N T  D E S I G N

Normaal hecht je bij de inrichting veel aandacht
aan je meubels. Eventueel aan de gordijnen, de
verlichting of de toevoeging van bepaalde
accessoires. Door de 'Balanced Biotope' trend,
waarbij we de natuur centraal stellen, wordt er
steeds vaker vertrokken vanuit planten en
groen. Hoe pak je dat precies aan?

Waarom zou je kiezen voor een interieur waar groen
centraal staat? In de eerste plaats voor het
ontspannen gevoel dat planten met zich
meebrengen. Eén van de manieren om de plant
centraal te stellen, is te kiezen voor een indoor groen
border. Dat kan bijvoorbeeld als room divider. Hoe
groot of hoe klein die border wordt, is volledig vrij te
kiezen. Belangrijk is te kiezen voor balans: planten en
kleuren die goed bij elkaar passen. En die goed
overleven op de plek die je voor je border voorziet. 

Een andere optie om plantscaping in de praktijk toe
te passen, is een muurtuintje. Dat kan bijvoorbeeld
bestaan uit kruiden in de keuken. Of een muur vol
onderhoudsvriendelijke planten. Veel kantoren
kiezen voor deze laatste vorm omdat het weinig
plaats inneemt, maar toch veel groen toevoegt.
Daarnaast kan je opteren voor enkele grote
eyecatchers, die een instant jungle- en zengevoel
met zich meebrengen. Eventueel in combinatie met
een waterelement. Als het maar rust brengt...



Interieurtrend
A A I B A R E  M A T E R I A L E N

Ken je dat gevoel? Je loopt een winkel in en je moet gewoon alles eventjes aangeraakt hebben.
Gewoon. Om te weten hoe het voelt. Datzelfde gevoel willen we terugzien in ons interieur in 2021-
2022. De materialen nodigen uit om aangeraakt te worden. Zachte materialen, maar ook ruwe stoffen
met veel reliëf. Hout wordt een topper: het combineert het tactiele met de wens om de natuur naar
binnen te brengen. Een topkeuze!



Van grauw naar
groen balkon
M E T  E E N  K L E I N E  I N S P A N N I N G

Je balkon of terras kunnen als snel een naargeestige
indruk maken eenmaal je zomerbloeiers het laten
afweten. Tijd om daar iets aan te doen! 
Best begin je vanaf 0: ruim lege bloempotten, restjes
aarde en uitgebloeide planten op. Zo krijg je een
overzicht van de ruimte die je hebt. 
Denk even na over welke functies jouw balkon
vervult. Als je er graag zit op een warme
nazomerdag, is het een goed idee kleurrijke stoeltjes
en wat lichte dekentjes te voorzien. Of kaarsjes en
een vuurschaal op koudere donkere dagen.
Bijzettafeltjes zijn helemaal in en de perfecte plek
voor een kopje thee en een stuk pumpkin spice pie!
Vervolgens ga je verder met de inkleding:
herfstbloeiers kunnen op een leuk balkon zeker niet
ontbreken! Voorzie enkele potten en wat potgrond
om ze een leuk plekje te geven. Liefst pottery in
natuurlijke neutrale kleuren: herfstkleuren zijn van
zichzelf al fel genoeg. 
Heb je last van ruimtegebrek? Wat dacht je van
enkele hangpotten om planten op te hangen?
Hou bij de keuze van je planten rekening met de
omstandigheden. Een balkon met veel nazomerzon
heeft iets anders nodig dan een plekje op het
noorden met een ietwat gure wind. Laat je gerust
informeren bij ons over de mogelijkheden! 



Bruiloft met
kleur
T R O U W E N  I N  D E  H E R F S T

De herfst biedt mogelijkheden voor
trouwers. Niet alleen zijn de zalen vaak wat
goedkoper: het prachtige kleurenpallet
biedt schitterende mogelijkheden voor
foto's. Doei felle zomerzon: hallo zacht
herfstlicht! Om over de
decoratiemogelijkheden nog niet te
spreken...

Bij trouwdecoratie in de herfst, staat de natuur vaak
centraal. Herfstkleuren mogen niet ontbreken.
Kleine vaasjes met verse herfstbloemen zijn
bijvoorbeeld een goede optie. Daarnaast kiezen veel
koppels ook voor gedroogde bloemen. Zowel in het
bruidsboeket als in de tafelstukjes of de versiering
van bogen, auto en wegwijzers. Droogbloemen
bieden ook mooie opties als bedankjes voor de
aanwezigen bij het afscheid. 

Leuke natuurlijke elementen om te integreren in
je decoratie, vormen pompoenen, kastanjes en
bessentakken. Daarnaast is hout een zeer
dankbare en warme factor waar je volop gebruik
van kan maken. 
Tot slot biedt herfstlicht niet alleen een
fantastische sfeer voor je foto's. Je kan dit
zachte gele licht ook doortrekken in je hele
bruiloft door kaarsjes en lampionnen toe te
voegen. 



De tuin in
september
Z O V E E L  L E U K S  T E  D O E N

Na de natte zomer, biedt september weer
mogelijkheden om volop in de tuin aan de
slag te gaan. Nog wat onkruid weghalen, dat
weelderig heeft kunnen tieren, maar ook
leuke taakjes zoals de aanplanting van vaste
planten. Of het plukken van appels en peren
bij droog weer.

Aan het begin van de herfst, breekt de periode aan
waarin we weer volop vaste planten kunnen zetten.
De grond is nog voldoende opgewarmd om de
planten veel kansen te bieden. Tegelijk is het niet
meer zo droog als in de zomermaanden, al kan je dat
van de afgelopen maanden sowieso niet zeggen. 
Ook groenblijvende struiken en coniferen mogen in
september verplant worden.

Op droge dagen is het belangrijk je appels en peren
te oogsten. Natte vruchten zijn vatbaar voor rotting
bij opslag, dus het weer is essentieel.
In de moestuin zijn er nog veel oogstbare vruchten
zoals courgettes en tomaten (tot half september).
In de serre oogsten we onze tomaten, pepers,
paprika’s, komkommers… Voor de moestuin
binnenshuis, biedt tuinkers toffe mogelijkheden! 
 



Interieurtrend
A L L E M A A L  B E E S T J E S

 Een lampenkamp in de vorm van een giraf of een hondenmok... Het kan niet gek genoeg. Als je ergens
een tof bijzettafeltje staan hebt, heb je meteen een geschikte plek voor je nieuwe blikvanger
gevonden. Liefst in combinatie met een groene plant zodat ie meteen z'n eigen jungle heeft! Extra tip?
Denk niet alleen exotisch: ook onze lokale herfstbosbewoners zoals uilen, egels en eekhoorntjes
blijven populair.



Op kot?
H O U  H E T  G R O E N !

Op kot gaan is een hele belevenis, waar je
vrienden voor het leven ontmoet. In de lagere
school legde je gemakkelijk contact met een zak
snoep. Nu kan je hetzelfde doen door stekjes uit
te wisselen. Voorwaarde is natuurlijk dat je zelf
over enkele planten beschikt. 
Een goed begin is de graslelie, waar je heel
gemakkelijk binnen enkele maanden stekjes van
kan 'oogsten' en uitdelen. Een andere toffe optie
zijn pannenkoekenplanten. Ook deze groeien als
kool. Bovendien vertelt de legende dat deze
plantjes geluk brengen, wat het tof maakt zo'n
stekje cadeau te geven aan je medestudenten
tijdens de examens. In die periode kan je alle hulp
gebruiken! 
Ben je niet zo'n plantenheld, maar wil je toch wat
groen? Dan zijn cactussen, vetplanten en
sansevieria's een goede optie. Die kunnen best
tegen een stootje, zolang je ze niet te vaak
hydrateert met bier in plaats van water,
tenminste. 
Tot slot dien je er rekening mee te houden dat
elke plant licht nodig heeft. Dagenlang Netflixen
met je gordijnen toe is dus geen optie. Een goede
stok achter de deur misschien...
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