DE NAZOMER OP
JOUW TERRAS!
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Na de zomer worden uitgebloeide bloembakken opgeborgen. Zonde, want een
terras of balkon kan ook daarna mooi zijn. Met enkele goedgekozen planten
haal je de nazomer in je tuin.
In deze brochure kom je alles te weten over de planten die je terras of balkon
opfleuren onder het zachte herfstlicht.
Ontdek onze tips om bloembakken
te vullen die ook na de zomer
mooi zijn.

Check zeker GROENVANBIJONS.BE
voor nog meer tips en inspiratie!
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Prachtige kleuren, heerlijke texturen, ook het gamma aan
najaarsplanten heeft heel wat te bieden. Ontdek hier de
toppers onder de bakkenvullers!
1. CYCLAMEN
Wat meteen opvalt zijn de kleuren van Cyclaam: die kunnen bescheiden
en ingetogen zijn, maar ook felrood, roze en diep paars. De groene
bladeren zijn soms mooi zilvergrijs getekend en hartvormig. Sommige
soorten hebben een heerlijke lichte geur.

2. CALLUNA VULGARIS
De Calluna vulgaris of dopheide is een typische plant voor zure grond. Hij
doet het uitermate goed op plekken met zeewind. Hij heeft kleine witte,
roze of rode bloempjes en doet het vooral goed in de halfschaduw.

3. CALOCEPHALIS BROWNII
Calocephalus brownii heeft fijne, grijze naaldvormige takjes.
Dit heestertje houdt van een plekje in de zon. Hij is winterhard tot -5° C.

4. GRASSEN
Grassen zijn er in alle kleuren. Het zijn toppers om je bloembakken
wat meer volume te geven. Ga voor een Festuca glauca om wat blauwgrijstinten toe te voegen of ga voor Pampasgras wanneer je houdt van
grote pluimen. Deze laatste knip je aan het einde van de winter af tot
30 cm boven de grond. Wanneer je hem in een pot laat, blijft hij kleiner
dan wanneer hij in volle grond groeit. Daar wordt deze kanjer maar liefst
3,5 meter hoog!

extra foto grassen?

5. HEDERA
Hedera of klimop is de ideale aanvulling in jouw bloembak. De blaadjes
hangen sierlijk over de potrand en het frisgroene blad tempert de bonte
kleuren van de bloeiende plantjes in jouw bak.

6. LEUCOTHOE
Leucothoe verkleurt in de nazomer en herfst van groen naar geel, roze,
rood en paars. Het blad blijft de hele winter aan de plant. Zet voor een
natuurlijke look in verweerd aardewerk of cortenstaal. Mag het knallen?
Het flamboyante blad komt goed tot zijn recht in roze, lila of oranje
bakken. Deze plant verkiest een beschutte plek met minimum een paar
uur zon per dag.

7. ERICA
Erica is net als Calluna een soort heide. De plant bloeit zeer lang en is een
snelle groei. Hij kleurt je bakken de hele winter door. In de halfschaduw
doet hij het uitmuntend!

8. BERGTHEE
Bergthee verrast je in de herfst met sierlijk witte, rode of roze bessen.
Knip regelmatig de minder mooi taken weg, zo hou je de plant in
topvorm!
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9. HELLEBORUS
De Helleborus wordt ook wel kerstroos genoemd. Deze ijzersterke
planten met prachtige bloemen brengen al vroeg kleur in de tuin. De
meest voorkomende bloemkleuren zijn: wit, roze, paar , geel en lichtgroen. Een Helleborus beschermt haar bloemen op ingenieuze manier
tegen vorst. Als het flink gaat vriezen pompt ze het vocht dat in de
wortels opslaat, uit. De bloemen hangen dan even slap maar bevriezen
niet. Wordt het beter weer? Dan pompt de kerstroos het vocht opnieuw
naar de bloemen en staat ze er weer stralend bij!

10. SKIMMIA
Skimmia heeft het allemaal: mooi blad, geurende lentebloemen en bessen
die prachtig rood verkleuren in de herfst. Mooi meegenomen: de plant is
redelijk winterhard. Enkel bij strenge vorst moet je hem beschermen.

11. CAMELLIA SASANQUA
De Camellia sasanqua is een echte herfstbloeier met roze geurende
bloemen. De plant doet het goed in de schaduw en is redelijk winterhard.

12. MINI-CONIFEER
Miniconiferen zoals Chamaecyparis lawsoniana ‘Elwooddi’, Cupressus
‘Goldcrest’ en ‘Wilma’ blijven klein en zijn dus geknipt voor je bloembak.
Combineer verschillende groentinten voor een moderne look.
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HOE CHRYSANTEN COMBINEREN?
- De ronde vorm van de bolchrysant
combineert mooi met een vierkante pot
of bak. Kleine chrysanten in vierkanten
bloembak geven je tafel een hippe look.
- Denk ook eens aan chrysanten in een hangmand.
- Creëer een mooi herfstboeket op het terras
of balkon door meerdere potten met oranje,
rode en gele chrysanten te combineren.
- Zet een aantal potten met chrysanten aan
de deur. Maak combinaties met potten in
verschillende maten.

De chrysant verkiest
een plekje in volle zon
tot halfschaduw.
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Chrysanten dragen soms nog het imago van kerkhofplant
mee. Zonde, want deze veelzijdige herfsttoppers hebben
heel wat meer in hun mars. Ze zijn verkrijgbaar in alle
kleuren van de regenboog, behalve blauw. Van nature vormt
een chrysant een rond, bossig kussen van bloemen, maar je
vindt haar ook als piramide of miniboompje.

WAAROM EEN CHRYSANT KOPEN?
-- Indrukwekkende bloei van augustus tot november. Met chrysanten
stel je de winter even uit, ze bloeien op een moment waarop de
meeste bloeiende planten hun beste tijd hebben gehad.
-- Grote variatie in kleuren.
-- Zeer veelzijdig. Je kan ze gebruiken als terrasplanten, ze in een
hangmand planten, aan de voordeur zetten… De mogelijkheden zijn
eindeloos.
-- Onderhoudsvriendelijk. Met een minimum aan verzorging bloeien
chrysanten wel 2 maanden.

HOE MOET JE CHRYSANTEN VERZORGEN?
Verwijder regelmatig uitbloeide bloemen om de bloei te verlengen. Geef
je chrysant elke dag water. De wortelkluit moet steeds vochtig blijven.
Zorg wel dat de grond niet doordrenkt is. Bemest om de 3 weken.
Na de bloei kan je chrysanten op een vijftal centimeter afsnijden en
uitplanten in de tuin.
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ZO HOUD JE JE BLOEMBAK IN TOPVORM
Hoe vaak moet je bloembakken gieten?
Wees een bezorgde mama. Giet je bloembak voldoende: op warme dagen ’s ochtends én vooral ’s avonds. Dan
genieten je planten van een koele nacht. Je kan ook beter één keer veel gieten dan drie keer een klein beetje.
Verwijder verwelkte bloemen en het vruchtbeginsel (het knobbeltje onmiddellijk achter de bloem): zo geeft
de plant al z’n kracht aan de jonge bloemen. Vraag voor voeding raad aan je specialist.

Hoe moet je bloembakken vullen?
Combineer slim. Zet planten met dezelfde eisen qua bodem, waterhuishouding en standplaats samen in een
bloembak. Dat maakt het onderhoud er een pak makkelijker op! Combineer naar hartenlust soorten met
verschillende bloeitijdstippen, kleuren, bladtextuur…

Vorstbestendige bloembakken of niet?
Vraag bij je specialist in je tuincentrum of bloemenwinkel of je plantjes wel tegen wat koude kunnen.
Anders wacht je best tot mei om ze buiten te zetten. Kan je toch niet wachten? Lentebloeiers zoals viooltjes,
madeliefjes en Primula’s kunnen wel tegen een vorstprikje.
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WIN!
een najaarsbak ter
waarde van € 50!

Deel jouw favoriete herfstplekje in je tuin,
op jouw balkon of terras op Instagram via
#groenvanbijons.
Wie weet win je wel een najaarsbak
ter waarde van € 50!
Check ons Instagram profiel zeker
voor meer inspiratie!
mooi zijn.
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