Indian Summer – ook wel Fall Foliage genoemd - is de periode in oktober en/of november in Noordoost Amerika waarbij je het
meest prachtige natuurverschijnsel kan ervaren. Joe Dassin was zo onder de indruk van
dit natuurverschijnsel dat hij er een lied aan
wijdde. “Het was herfst, een herfst met mooi
weer. Een seizoen dat uitsluitend in het noorden van Amerika voorkomt.”

Indian Summer :
‘Une saison qui n’existe
que dans le Nord de l’Amérique’
‘Tu sais, je n’ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci.
C’était l’automne, un automne où il faisait beau,
une saison qui n’existe que dans le Nord de l’Amérique.
Là-bas on l’appelle l’été indien.’
(L’été Indien – Joe Dassin)
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Een echte Indian Summer duurt minimaal
vier dagen, maar kan het ook wel eens twee
weken volhouden. De temperaturen lopen
dan op tot rond de 20 graden Celsius overdag. ’s Nachts blijft het kwik minimaal boven
het vriespunt. Behalve vanwege het heerlijke weer is de Indian Summer geliefd om de
spectaculaire herfstkleuren.

palet van rode, bruine en gele tinten. Echte
bewoners noemen dit fenomeen ‘Leaf Peaper’ of bladgluurder. Maak heerlijke wandelingen, proef de lokale wijnen met een
prachtig uitzicht over de valleien met de
betoverende herfstkleuren.
Geniet daarnaast van de boerenmarkten
of pik één van de vele Indian Summer en
Pumpkin festivals mee. Het betoverende
van de Indian Summer is dat deze periode
samenvalt met Halloween. Dit maakt de
sfeer nog warmer met alle mooi gekleurde
pompoenen die de huizen en winkels versieren.
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De herfst duurt in dit gedeelte van de Verenigde Staten maar een paar weken, maar
is wereldberoemd. De Indian Summer ontstaat als in het najaar de koude en polaire
lucht uit Canada moeite heeft de nog aanwezige warme lucht te verdrijven. De koude
lucht komt tot stilstand. De eerste dag van
de ‘Indian Summer’ is meestal vrij koud. De
daaropvolgende dagen worden steeds
aangenamer met temperaturen die oplopen tot 25°C.
De eerste nachten met vorst zijn het sein voor
de bomen om de voedseltoevoer naar hun
bladeren te stoppen. Hierdoor verandert het
landschap in een bont, spectaculair kleuren-
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