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Klaar voor 
het najaar!

Een magazine boordevol 
woontrends, stylingtips 

en groenadvies.

Hoveniersbedrijf



In dit magazine besteden wij extra 

aandacht aan de woontrends van dit 

najaar. Want het buitenleven gaat nu echt 

plaats maken voor een aantal koude, 

maar gezellige herfst- en wintermaanden 

binnen. Met een paar kleine aanpassingen 

is jouw interieur alweer klaar voor een 

nieuw seizoen. Een fijn wollen plaid op 

de bank, een paar nieuwe kussens en een 

mooie, grote kamerplant doen wonderen. 

Het wordt natuurlijk ook eerder donker, 

daarom mag goede sfeerverlichting en een 

set kaarsen ook niet ontbreken om het 

‘s avonds gezellig en knus te maken.

Volop inspiratie

Heb je al helemaal zin gekregen in een 

nieuw interieur? In dit magazine is volop 

inspiratie te vinden! En in ons tuincentrum 

vind je de vele nieuwe collecties van dit 

seizoen! 

Deskundig groenadvies

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het 

zoeken naar de perfecte kamerplant 

voor jou? Onze deskundige medewerkers 

helpen je graag!

Kom je ook gezellig langs in ons 

tuincentrum?

 Team 

Tuincentrum Den Heuvel

Nieuwe 
woontrends!
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AARDSE

Aardetinten in je 
woonkamer zijn 
razend populair! 
Deze tinten brengen  
warmte en gezelligheid 
in huis. En wie wil dat nu 
niet? 

Maar hoe pas je deze stijl 
toe in huis? Waar moet 
je beginnen? We helpen 
je graag verder om deze 
woonstijl in huis te halen. 

STYLING
TIP

Droogbloemen passen perfect in  
dit kleurenpalet. Maak een bosje  
en zet dit in een terracotta vaasje 

of zet meerdere vaasjes in een 
groepje bij elkaar, met diverse 

droogbloemen erin.

 Tinten Tinten



‘HAAL DE 
WARMTE VAN DE 
AARDE IN HUIS’

Een knus, warm en gezellig huis creëer je door 
gebruik te maken van aardetinten zoals bruin, beige, 
terracotta, taupe en grijs. Deze kleuren zijn individueel
al erg mooi maar samen ook heel goed te combineren, 
maar hoe doe je dat?

Het leuke van aardetinten 
is dat ze ook heel goed 
te combineren zijn met 
verschillende woonstijlen. 
Om aardetinten in je interieur 
toe te voegen, hoef je dus 
niet direct je hele huis op 
z’n kop te zetten. Ook met 
wat kleine veranderingen 
kun je een groots resultaat 
bereiken. Dit komt omdat 
er een breed kleurenpalet 
aardetinten bestaat en ze 
perfect combineren met 
kamerplanten. Met aardetinten 
kun je dus alle kanten op! 
Aardetinten zijn perfect te 
combineren met  warme, 
natuurlijke materialen, 
zoals hout, leer en linnen. 
Planten mogen natuurlijk niet 
ontbreken in deze stijl. Neem 
bijvoorbeeld de Aloe met 
haar prachtige vorm en het 
vergrijsde blad. Of juist 
de hangende koraalcactus, 
met een warm rode kleur in 

UIT DE 
HOOGTE

Hangende planten zijn helemaal 
van nu! Wil je geen gaten in de 

muur of het plafond maken? Dan is 
een hangplant in een hoge vaas een 

goed idee. De eyecatcher 
van je interieur!

UIT DE 
HOOGTE

Hangende planten zijn helemaal 
van nu! Wil je geen gaten in de 

muur of het plafond maken? Dan is 

het blad. Kortom met wat 
kleine toevoegingen zoals 
een kussen, wat sierpotten 
met wat bijpassende planten, 
haal je deze woonstijl in een 
handomdraai in huis. 
Doen dus!
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WARMTE IN huishuis
De zomer is voorbij en  
we verplaatsen ons leven 
weer meer naar binnen. 
Het is nu de perfecte tijd 
om je huis weer extra 
gezellig te maken. De 
woonstijl ‘warmte in 
huis’ heeft alles wat je in 
je interieur wilt hebben; 
warmte en een 
vleugje glans. Een 
topstijl dus!

STYLING  
TIP

Op zoek naar een orginele 
eyecatcher? Plaats 

meerdere kleine (vet-) 
plantjes in een glazen 
hangpot en decoreer 
verder met steentjes. 
Voilà genieten maar!



‘GROEN, HOUT 
EN EEN TIKKELTJE

GOUD!’

Oktober = woonmaand maar dat betekent 
natuurlijk niet dat je alleen in oktober aan de slag 
kunt met je interieur. Gezelligheid kent geen tijd. 
Dus handen uit de mouwen en decoreren maar...
met deze te gekke woonstijl. 

De woonstijl ‘warmte in huis’ 
kenmerkt zich door de warme 
en natuurlijke materialen zoals 
hout en rotan. Maar door de 
toevoeging van zwart krijgt 
het ook een stoer randje. Voeg 
daar nog een tikkeltje goud 
aan toe en deze woonstijl 
staat als een huis. Juist in 
het najaar/winter perfect 
toe te passen in je interieur. 
Combineer deze woonstijl met 
groene kamerplanten zoals de 
Strelitzia met haar grote stoere 

bladeren of juist de Alocasia 
met haar indrukwekkende 
generfde bladeren. 

Tip: trek de woonstijl 
ook door in de decoratie 
van de kerstboom en de 
tafelsetting tijdens de 
feestdagen. Zo kun je van 
de kerstdagen optimaal 
en belangrijker nog, stijlvol 
genieten. Advies nodig? 
We helpen je graag verder 
in ons tuincentrum. 

KNIPOOG 
NAAR KERST

Ben je ook zo toe aan kerst, maar wil 
je nog niet helemaal uitpakken? Bouw 

rustig op met verlichte accessoires 
zoals een verlichte streng of een 
schaal met kaarsen. En genieten 

maar!

zoals een verlichte streng of een 
schaal met kaarsen. En genieten 

maar!
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Verzorging
De Strelitzia staat het 

liefst op een plek met 

zoveel mogelij k licht 

en geef hem één keer 

in de week water. 

Een exotische en zeer populaire kamerplant 
is de Strelitzia! Deze plant wordt ook wel de 

paradij svogelplant genoemd. Want met of zonder 
bloemen, deze plant verspreidt een tropische vibe 

in je huis. Er zij n verschillende soorten, maar je kunt 
ze allemaal herkennen aan de recht opstaande 

stengels met stevige bladeren. Kenmerkend zij n 
ook de bij zondere bloemen. Alsof er felgekleurde 

vogels of vlinders met oranje en paarse vleugels tot 
rust komen in jouw kamerplant.

woonplant oktober
STRELITZIA

“Een tropisch
tintje in huis!”



Wil je vroeg in het jaar genieten van kleur in je tuin? 

Het najaar is hét seizoen waarin bloembollen de 

grond in kunnen.

LENTEBRENGER

Het voorjaar is niet compleet zonder bloembollen.

Het is de belofte dat de lente eraan komt. Gun jezelf deze 

vrolij kheid in de tuin en plant nu bloembollen. Tegen de tij d 

dat het voorjaar eraan komt, toveren de groeiende en 

bloeiende bloembollen een lach op je gezicht. 

BEKEND EN ONBEKEND

Tulpen, narcissen, hyacinten, blauwe druifjes, krokussen, sieruien 

en sneeuwklokjes zij n de bekendste bloembollen. Maar wist je dat 

er nog veel meer soorten bestaan? Dat betekent genieten van nog 

meer bloemvormen, kleuren en bloeitij den! Denk aan sneeuwroem, 

meiklokjes, buishyacint, sterhyacinten, prairielelie, boshyacint, 

vogelmelk, Oosterse anemonen, kievitsbloem en oude wij fjes. 

Er is volop keuze in ons tuincentrum, dus combineren maar!

Bloemenfeestje
in het voorjaar!
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HOERA, 
het is tĳ d om 

bloembollen te 
planten!
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Plant- & bloeischema

Planten...
wachten...

en genieten!
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Tulpen (Tulipa)

Hyacinten (Hyacinthus)

Narcissen (Narcissus)

Krokussen (Crocus)

Sieruien (Allium)

Blauwe druifjes (Muscari)

Sneeuwklokjes (Galanthus)

Winterakonieten (Eranthis)

Kievietsbloemen (Fritillaria)

P L A N T T IJ DP L A N T T IJ D

Bloemenfeestje
              in het voorjaar!

PLANTEN VAN BLOEMBOLLEN

Bloembollen planten is niet moeilijk. Je plant de bloembollen met 

het puntje omhoog op een diepte van twee tot drie keer de grootte 

van de bol. Kleine bolletjes, zoals die van het sneeuwklokje, plant je op 

ongeveer 5 centimeter van elkaar. De wat grotere, zoals narcissen en 

tulpen, ongeveer 10 centimeter.



 herfstanemoon

(Anemone hupehensis)
Deze bij zonder 

rij kbloeiende vaste plant

mag in geen enkele 

najaarstuin ontbreken!

TUINTOPPERS
top 10
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 schoonvrucht

(Callicarpa bodinierii)
Deze magisch gekleurde bessen zij n van de 

schoonvrucht. Deze makkelij ke struik kan tot 

maximaal twee meter hoog worden.

KLEUR IN 
HET NAJAAR
Ook in het najaar is er van alles te 

beleven in de tuin. Naast planten die nu 
bloeien zijn er ook planten met warme 

herfstkleuren, sierlijke pluimen en 
vrolijke vruchten. Hier onze

mooiste tuintoppers! 

  sierappel

(Malus ‘Red Sentinel’)
Deze sierappel zorgt met zij n roze bloesem in 

het voorjaar en prachtige rode appeltjes in het 

najaar twee keer voor kleur in je tuin. Hij  is er 

zelfs in miniversie, waardoor hij  ook prima in pot 

op je terras of balkon kan groeien.
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 hemelse bamboe

(Nandina domestica)
Deze sterke wintergroene struik krij gt 

een prachtige herfstkleur, witte bloemen 

in het voorjaar en soms ook rode bessen.

TIP: 
het is nu de ideale 
planttĳ d dus kies, 

koop en plant jouw 
tuintopper nu!



  amberboom

(Liquidambar 
styracifl ua)
De amberboom schittert 

in het najaar met haar 

herfstkleuren. Er zij n 

allerlei soorten dus is 

er voor elke tuin een 

geschikte amberboom.

  purperklokje

(Heuchera ‘Purple 
Petticoats’) 
Deze vaste plant is vooral 

aantrekkelij k door zij n 

wintergroene blad. De 

kleuren variëren van caramel, 

felgroen tot zilvergrij s en bij na 

purperzwart. 

  hebe

(Hebe addenda ‘Sonja’) 
Er zij n veel verschillende 

soorten Hebe. Ze zij n er in 

allerlei bloem- en bladkleuren. 

Deze kleine struikjes zij n 

wintergroen en produceren 

massa’s bloemen waar vlinders 

blij  van worden. 

  lampepoetsergras

(Pennisetum ‘Hameln’)
Lampepoetsergras is een 

sterke vaste plant die het ook 

in potten en bakken goed 

doet. De sierlij ke halmen 

verschij nen vanaf augustus en 

blij ven tot diep in de winter 

decoratief. 

Top 10 KLEUR IN HET NAJAAR

06   monnikskap

(Aconitum carmichaelii)
Deze sterke vaste plant 

heeft prachtige blauwpaarse 

bloemen in september en 

oktober. Ook geschikt als 

snij bloem. 

Let wel op, alle delen van 

deze plant zij n giftig!

  leliegras

(Liriope muscari)
Leliegras is een 

onbekende vaste plant 

met wintergroen blad 

en bloemen die lij ken 

op blauwe druifjes. 
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Verzorging
De kamerden staat 

het liefst op een 

halfzonnige plaats. 

Hij  heeft niet graag 

natte voeten. Na het 

water geven de grond 

licht op laten drogen 

en pas daarna weer 

opnieuw watergeven. 

Deze kamerden (Araucaria heterophylla) is een 
hippe variant op de kerstboom, maar doet het 
eigenlij k het hele jaar door goed in je interieur. 
De kamerden heeft een compact formaat en 

mooie heldergroene dennentakken. 

woonplant november
ARAUCARIA HETEROPHYLLA

“De plant voor 
in ieder huis”



Trek je dit najaar wat vaker terug in 
huis om lekker te cocoonen. Kies 

voor warme tinten en klassieke 
elementen, gecombineerd met 

speelse accessoires en materialen. 
Zo creëer je thuis een romantische 
sfeer met een luxueuze uitstraling. 

Ben je klaar om je thuis om te 
toveren in een eigen paleisje?

Royaal  
WONEN

Royaal  
WONEN

STYLING
TIP

Geef je huis een eigen karakter 
met persoonlijke spullen. Plaats 

bijvoorbeeld een souvenirtje of een 
mooi boek in je interieur.  

Zo wordt jouw huis een thuis!



‘VOEL JE ALS EEN 
ROYAL IN JE EIGEN 
PALEISJE’
Na het buitenseizoen zijn we in het najaar weer helemaal 
klaar om gezellig en knus binnen te leven. Met de nieuwe 
trend ‘royaal wonen’ krijg je gegarandeerd een warm 
thuisgevoel. Met gebruik van paarse tinten in combinatie 
met speelse materialen en mooie planten zit jij er straks 
bij als een echte royal! Benieuwd hoe je je interieur klaar 
maakt voor het nieuwe seizoen? We vertellen je graag 
hoe je een knus najaarshuis krijgt!

Om een geheel in je interieur 
te creëren, kun je als basis een 
mooi kleurenpalet uitkiezen. 
Houdt het bij drie of vier 
kleuren, zo blijft de basis 
rustig. Wij hebben gekozen 
voor cassispaars met een 
subtiele roze tint. Deze hebben 
we gecombineerd met een 
mooie donkergroene kleur.

Wil je 100% voor de ‘royal 
look’ gaan? Goudkleurige 
accessoires worden niet 
meer gezien als kitsch, maar 
als echte eyecatchers! Kleed 
de bank aan 
met fluwelen 
sierkussens en 
plaatst een mooie 
poef in hetzelfde 
materiaal voor 
een warme 
en luxueuze 
uitstraling.

Natuurlijk mogen 
kamerplanten ook in deze stijl 
niet ontbreken! Ga voor de 
sierlijke Calathea, de
koningin onder de planten 
in het regenwoud! Laat de 
paarse kleur terugkomen met 
de Tradescantia zebrina,
of kies voor de sterke
Zamioculcas. 

Persoonlijk advies over 
welke planten bij jouw 
thuis passen? Onze 
groenexperts 
helpen je graag!
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niet ontbreken! Ga voor de 

koningin onder de planten 
in het regenwoud! Laat de 
paarse kleur terugkomen met 

Tradescantia zebrina,

PIMP(EL) PAARS!

Pimp je interieur met  
prachtige paarse tinten en 

je zit er gegarandeerd warm 
bij! Paars staat voor kracht 

en passie en heeft een 
positief effect op creativiteit. 
Combineer de paarstinten 

met goudkleurige 
accessoires voor een royale 
uitstraling. Kies daarbij voor 

mooie kamerplanten om 
het kleurenpallet 

uit te breiden.  



Kamerplanten zijn helemaal hot en niet 
meer weg te denken uit ons interieur. 

In de frisse woontrend ‘Groen wonen’ 
gaan we nog een stapje verder. We 
houden het namelijk niet bij één of 

twee kamerplanten, maar toveren het 
gehele interieur om tot een 

planten walhalla! 

Groen  
WONEN 

STYLING
TIP

Wees speels met het plaatsen van 
je kamerplanten. Kies voor zowel 

sierpotten als manden, en ga voor 
verschillende maten. Zo creëer  

je een eigen groene oase.



Plaats je planten niet alleen 
op de vensterbank, maar ook 
op verschillende plekken in je 
huiskamer.

‘PLANTEN HEB JE 
NOOIT GENOEG!’
Als je planten gaat uitzoeken 
voor je interieur, combineer 
dan grote met kleine 
kamerplanten en wees niet 
bang om verschillende soorten 
met elkaar te combineren. Zo 
zorg je voor een speels effect! 

Één van de meest populaire 
kamerplanten van dit moment 
is toch wel de Monstera. Deze 
plant is te herkennen aan haar 
opvallend grote bladeren met 
sierlijke gaten erin. Ben je er 
helemaal weg van, maar heb 
je geen plek voor zo’n grote 
plant? Dan is de ‘Monstera 
‘Monkey Mask’ misschien wel 
iets voor jou! 

Een meer klassieke 
kamerplant is de lepelplant. 
De plant bloeit met witte 
bloemen en voelt zich thuis in 
elk interieur!

Van planten krijg je nooit 
genoeg! Zoek het ook hogerop 
met een mooie hangplant. 
Ga bijvoorbeeld voor de 
drakenklimop (Epipremnum)
of de bekende erwtenplant.

Op zoek naar meer 
inspiratie? Ons 
tuincentrum heeft een 
breed assortiment 
kamerplanten. Kom gezellig 
langs en laat je inspireren!

Ga bijvoorbeeld voor de 
drakenklimop (Epipremnum)

erwtenplant.

tuincentrum heeft een 

kamerplanten. Kom gezellig 
langs en laat je inspireren!



Dit magazine is een uitgave van GRS Retail. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. 
Niets uit deze uitgave mag door middel van druk, fotokopie op welke wijze dan 

ook worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Houd onze website 

in de gaten voor onze

volgende editie!

Een kleurrijk
najaar gewenst!

Tot ziens in ons 
tuincentrum!

Hoveniersbedrijf


