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Palmen, een bananenplant, bamboe en allerlei andere exotisch 
ogende bladplanten, met hier en daar fel rode, gele of oranje 
bloemen. De beplanting is zeer weelderig en heeft de sfeer  
van warme, verre oorden. We staan echter niet in de tropen 

maar in de bijzondere tuin van Miranda Spaan. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS  FOTO’S: MODESTE HERWIG

TROPISCH  
PARADIJSJE IN 
KORTENHOEF
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p een warme zomerdag bezoek ik dit tropische 
paradijsje in Kortenhoef, een perfecte dag  
hiervoor. Als ik kom aanlopen, valt me aan de 
straatkant direct de weelderige, natuurlijk 
ogende rand van vaste planten op, geweven 
door het hekwerk van tamme-kastanjehout. 
Hier woont een plantenliefhebber! De voortuin 

met grote vijver, veel Japanse esdoorns en diverse 
knipvormen laat ik voor wat het is om Miranda, 

zoals afgesproken, te ontmoeten in het tropisch  
ingerichte tuindeel, gelegen naast en achter de karakteristieke twee-onder-
een-kapwoning. Ik ben meteen gegrepen door de exotische en heerlijk 
nonchalante sfeer. Wat is het hier groen en wat een variatie aan bijzondere 
planten! Het vlonderpad en de loungeplek van lichtgekleurd split zijn 
omgeven door weelderige, exotisch ogende beplanting. Deze bestaat uit 
verschillende lagen en lijkt spontaan te zijn ontstaan. 
„We hebben veel wintergroene planten zoals Fatsia, Nandina, Phyllostachys en 
Euphorbia’’, vertelt Miranda. „Veel mensen denken dat Fatsia een kamerplant 
is, maar hij kan heel goed in de tuin.’’ Met zijn grote handvormige bladeren 
is deze vingerplant een prachtige bladplant, net als de waaierpalm en de 
bananenplant die er in de buurt staan. Eronder groeien allerlei andere  
exotisch ogende planten en bodembedekkers wat een spannend geheel 
oplevert. „We letten erg op kleurcontrast en bladcontrast’’, legt Miranda  
uit. „Het blad van die Agapanthus steekt bijvoorbeeld mooi af tegen het blad 
van Chamaerops (dwergpalm, red.). We hebben weinig bloei, maar dat mis  
je hier niet.’’
 Wél kleur geven onder meer Zinnia, Impatiens en Crocosmia ’Lucifer’; met hun 
vurige bloeitinten zorgen ze voor prachtige accenten tussen het groen. De 
aankleding van de tuin met allerlei passende accessoires zorgt eveneens 
voor extra sfeer. „Overal liggen schelpjes en allerlei leuke dingetjes, zoals 
die mooie lantaarn die ik gewoon heb laten roesten. En her en der ligt een 
boomstronk, dat vinden we leuk. Mijn dochtertje vermaakt zich uitstekend 
met de schelpen die ze hier overal vindt, daar speelt ze eindeloos mee.’’

Waaierpalmen
Door de uitbouw aan de achterkant van de woning heeft de tropische tuin 
een U-vorm. Aanvankelijk was de tuin veel kleiner, maar het stel kon ander-
half jaar geleden een 50 m lange strook aan de zijkant erbij kopen. De sloot 
die hier lag werd gedempt, waardoor ze hun tuin flink konden uitbreiden. 
Het tropische tuingedeelte beslaat nu zo’n 80 m². „Het is niet een super-
grote tuin, maar hier kun je zien wat je met planten kunt doen. Dat je met 
planten en paadjes een echt vakantiegevoel kunt creëren”, aldus Miranda. 
Dat vakantiegevoel hebben Miranda en haar man hier elke dag, vooral als 
het zo zonnig en warm is als in het afgelopen seizoen. Dat hun tuin aan 
verre oorden doet denken, is geen toeval. Miranda: „We zijn twee keer in 
Florida geweest, met name in Key Largo. Vanaf het moment dat we thuis 
kwamen, is onze tuin daar op geïnspireerd. Daarvóór hadden we de  
tuin ook al een beetje tropisch ingericht, maar na Florida hebben we  
dit consequent doorgetrokken, vooral in het nieuwe gedeelte.’’
Dit nieuwe gedeelte heeft een grote diversiteit aan planten en hier is dan 
ook veel te ontdekken. Miranda wijst me op allerlei planten waarbij blijkt 
dat ze veel plantenkennis heeft. „Deze Muehlenbeckia is een goede bodem-
bedekker om gaten op te vullen. Hij heeft een tropische uitstraling maar  
is knetterwinterhard. Het was een uitprobeersel en hij heeft al veel vorst 
gehad. En deze Anaphalis kan heel goed in de schaduw, het is een makkelijke 
bloeier en het grijze blad geeft een leuk contrast met deze purperbladige 
Phormium. Maar die halen we in de winter wél naar binnen.’’
Want niet alle planten in deze tuin zijn volledig winterhard. Tetrapanax met 
zijn enorme handvormige bladeren is afgelopen winter bevroren maar 
heeft wel weer nieuwe worteluitlopers gevormd. En ook Nandina (hemelse 
bamboe) heeft een behoorlijk tik van de vorst gehad, maar die heeft zich 
weer volledig hersteld en staat weer mooi in blad. „Die kleine Chamaerops  
is wel behoorlijk winterhard’’, zegt Miranda, terwijl ze naar een dwerg-
palm wijst van nog geen meter hoog. „Maar bij deze waaierpalmen  
binden we in de winter het blad elkaar. Bij echte vorst moet je hem dan 
nog wel inpakken met doek of noppenfolie. En na de vorst moet je dit 

‘Veel mensen denken  
dat Fatsia een kamer-
plant is, maar hij kan 
heel goed in de tuin.’O

TIP WOEKERENDE BAMBOE
Om een woekerende bamboe zoals Phyllostachys binnen de 
perken te houden, is een degelijke rhizoombegrenzer onmis-
baar. En ondanks een rhizoombegrenzer (of een ingegraven 
speciekuip met gaten onderin) die je 5 cm boven de grond 

laat uitsteken, moet je een woekerende bamboe in de gaten 
houden. De rhizomen (dikke wortelstokken) kunnen uiteinde-
lijk toch over de rand heen kruipen. Ze schieten snel wortel 
en dan zijn ze lastig te verwijderen. Miranda adviseert om in 
dat geval de verplantspade van De Wiltfang te gebruiken: 

„Deze loopt in een omgekeerde punt, is bedoeld om wortels 
door te snijden en is vlijmscherp.’’ Een perfect alternatief 

voor woekerende bamboe is volgens haar Fargesia.  
„Deze vormt een pol en woekert absoluut niet!’’

Het nieuwe tuinge-
deelte dat Miranda 
en haar man vorig 
jaar aanlegden.



Bijzondere tuin

08|2018  Tuinseizoen    63

‘We letten erg op 
kleurcontrast en 

bladcontrast.  
We hebben weinig 
bloei maar dat mis  

je hier niet.’

Het doorkijkje bij de 
loungeplek biedt 
zicht op het achter 
de tuin gelegen 
natuurlijke groen.



Crocosmia ’Lucifer’

Zelfs in de smalste 
borders groeien 

weelderige planten. 

Zaaddozen van Phormium.

Hangmanden  
met  Dichondra  
argentea ‘Silver 
Falls’ refereren 
aan een grijze 
mossoort die  
in Florida veel 
voorkomt. 
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meteen eraf halen anders krijgt hij lelijk blad.’’  Vriest het heel hard dan 
beschermen ze ook de Fatsia ’s nachts met een fleecedoek omdat anders 
het blad lelijk wordt.  

Samen tuinieren
Het is bijna niet voor te stellen dat het nieuwe tuingedeelte pas vorig jaar is 
aangelegd. Want een paar al wat grotere bomen zorgen hier al voor extra 
sfeer en aangenaam gefilterd licht. Zo staat er een mooie Koelreuteria paniculata 
(lampionboom) die met zijn geveerde bladeren en opstaande felgele 
bloeitrossen helemaal bij de tropische sfeer past. „Deze Koelreuteria komt van 
de kwekerij van mijn vader die hij vorig jaar heeft verkocht, hij heeft nu een 
kleinere kwekerij op een andere locatie in het dorp. Zonde om zo’n mooie 
boom op de oude kwekerij achter te laten en dit is voor mij een mooie  
herinnering’’, lacht Miranda. 
Haar vader Krijn Spaan (74) is bij veel tuinliefhebbers bekend als ambach-
telijke kweker met een groot sortiment, vooral vaste planten en eenjarigen. 
Haar groene vingers heeft Miranda dus niet van vreemden. Opgegroeid op 
de kwekerij is de liefde voor planten haar met de paplepel ingegoten. Na 
haar opleiding voor tuinontwerp en beplantingsleer werkte Miranda tien 
jaar bij haar vader op de kwekerij. Het was voor haar dé manier om planten 
echt goed te leren kennen. Sinds een half jaar werkt ze volledig voor  
zichzelf, vooral als tuinvrouw. Daarnaast maakt ze voor bedrijven en  
zorginstellingen bloembakken met kleurige en weelderige combinaties 
van vaste planten en eenjarigen, en in november-december maakt ze  
kerststukken voor de verkoop. Maar als echt buitenmens doet Miranda het 
liefst tuinonderhoud, ook als het 28 °C is, zoals op de dag van het interview. 
„Onder het motto ‘Samen tuinieren’ heb ik vandaag samen met een klant in 
zijn tuin gewerkt. Dit vind ik erg leuk om te doen, ondertussen geef ik dan 
advies over bijvoorbeeld snoeien. Voor de klant is dit samen tuinieren heel 
gezellig en leerzaam en ondertussen wordt er veel werk verzet.’’

Hangmat
Haar passie voor tuinieren deelt Miranda met haar man. „Hij werkt bij de 
bloemenveiling in Ede dus planten en bloemen zijn ook zíjn vak. We doen 
de tuin samen. Omdat we op één lijn zitten, hebben we er echt iets moois 
van kunnen maken. Je hoeft dan namelijk geen concessies te doen.’’ Ook het 
oudere tuingedeelte ademt een tropische sfeer. Een oude blauweregen op 
stam vormt hier een grillig, parasolvormig boompje en in de smalle border 
langs het pad groeien weelderige planten als Fatsia, hemelse bamboe, 
Japanse esdoorn, waaierpalm, eikenbladhortensia en Phyllostachys. 
Om bij de openslaande tuindeuren te komen, moet ik bukken voor een 
laaghangende tak en enkele grote bladeren wegduwen. „Je slaat de tuin-
deuren open en je zit al in de tropen’’, lacht Miranda. „Door wintergroene 
planten zoals Fatsia krijg je hier ook in de winter een tropisch gevoel. En  
aangezien we van die sombere winters hebben, is het heel fijn om die sfeer 
te hebben.’’ ’s zomers is er in dit tuingedeelte mooi gefilterd licht. Heerlijk 
om op warme dagen in de hangmat te liggen die hier tussen twee robuuste 
houten palen hangt!

Tropische zomer
De tuin is niet in één keer geworden tot wat hij nu is want ‘een tuin moet 
groeien’, vindt Miranda. „Er is veel tijd gaan zitten in de aanleg en ook het 
onderhoud van onze tuin kost de nodig tijd, we hebben veel snoeiwerk. 
Maar het voordeel van al die beplanting is, dat we bijna geen onkruid  
hebben, dus we hoeven niet te wieden.’’ Het onderhoud van hun tuin is 
voor Miranda en haar man beslist geen straf. „Als je een leuke tuin wil  
hebben, dan ben je wel even aan het werk, maar het is onze hobby dus  
dan maakt dat niet uit.’’ Ze wijst naar de blauweregen op stam. „Die hebben 
we nog niet zo lang geleden uitgedund, maar hij is nu alweer heel vol. En 
die bamboe moeten we ook weer eens opknippen, dan komen de stengels 
beter tot hun recht.’’
Door de drukte die haar werk en gezin met zich meebrengt, is ze hier nog 
niet aan toegekomen. Genieten van dit tropische paradijsje doet het gezin 
volop. ,,Zo’n tropische zomer als nu is toch fantastisch, dan hoeven we 
eigenlijk niet weg. Nou ja, we gaan toch wel op vakantie hoor! Maar de 
campings in Florida zijn net als dit hier. Je hebt dan wel een tent, maar de 
feel is hetzelfde.’’

‘Door wintergroene 
planten krijg je hier  

ook in de winter  
een tropisch gevoel.’

Planten met een tropische uitstraling
* Anaphalis triplinervis (Siberische edelweiss) - 
grijsbladige bodembedekker, bloeit wit, geschikt  

voor zon tot schaduw
* Chamaerops humilis (Europese dwergpalm) - 

wintergroene palm, behoorlijk winterhard
* Eucalyptus gunni (gomboom) - 
mooi grijs blad en heerlijk geurend

* Euphorbia characias ’Lambrook Gold’ -  
bloeit maanden goudgeel in voorjaar/vroege  

zomer, met blauwgroen blad
* Fatsia japonica (vingerplant) -  

wintergroen en bloeit mooi in oktober-november 
* Muehlenbeckia complexa -  

bodembedekker met tropische uitstraling,  
winterhard!

* Pachyphragma macrophylla  -  
wintergroene bodembedekker met witte  

bloemen in het voorjaar
* Phormium tenax ’Purpureum’  

(Nieuw Zeelands vlas) -  
prachtig bruinrood blad, overwinteren als kuipplant

* Tetrapanax papyrifera ’Steroidal Giant’  
(rijstpapierplant) - 

 prachtig, groot blad met zeer tropische uitstraling!
* Trachelospermum jasminoides ’Star of Toscane’ 

(Toscaanse jasmijn) -  
zachtgele jasmijn die geurt, wintergroen en  

redelijk winterhard is 

Eenjarigen met tropische uitstraling
* Begonia Summerwings ’Dark Elegance’ -  
een knaller van een kleur in de halfschaduw

* Dichondra argentea ’Silver Falls’ -  
afhangende, grijsbladige bladplant, prachtig voor  

in een hangmand 
* Impatiens ’New Guinea’ (vlijtig liesje) -  
voor in de halfschaduw, geeft veel kleur 

* Tithonia -  
fel oranje Mexicaanse zonnebloem

* Zinnia profusion ’Orange’ -  
oranje eenjarige, zeer lang en rijkbloeiend!

Miranda Spaan 
tuinadvies & beplanting
www.mirandaspaan.nl

Miranda’s  
favorieten


