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Meer informatie? Kijk op krijnspaan.nl en mirandaspaan.nl

Lok insecten naar uw tuin
Vergeet de insecten niet en probeer zo veel mogelijk 
voor het hele jaar beplanting neer te zetten om 
ze naar uw tuin te lokken. Denk aan vlinders, 
bijen en hommels, die heel belangrijk zijn voor de 
biodiversiteit. Een misschien wel bijzondere tip: haal 
brandnetels niet allemaal weg. Enerzijds begrijpelijk, 

omdat ze flink wortelen. Anderzijds 
komen er veel vlinders op brandnetels af. 
Je zou ze kunnen laten groeien op een 
minder centrale plek, in een hoekje, of 
bijvoorbeeld langs de slootkant. En anders 
zou u speciale vlinderplanten kunnen 
neerzetten, zoals de Succisella inflexa 
Frosted Pearls en dropplant Agastache 
Blue Boa, Blue Fortune en Black Adder.

Aan de slag met de borders
Het najaar is uitermate geschikt om uw borders in te 
planten of te veranderen. De grond is dan nog warm, 
waardoor de planten goed aanslaan. Ze zijn ook nog goed 
herkenbaar, in het voorjaar is dat soms lastig. De kans dat 
planten in het najaar uitdrogen, is erg klein. 
Geef de borders extra compost, zodat de planten hier vroeg 
iets aan hebben. Bladaarde is daarvoor ook geschikt, maar 
een heel klein beetje champignonmest 
erdoorheen werkt ook prima. U kunt de 
borders eventueel ‘mulchen’; de bodem 
bedekken met bijvoorbeeld boomschors. 
Welke planten zijn geschikt om in de borders 
te zetten? Een bloeiende najaarsplant is de 
Persicaria Amplexicaulis Fat Domino (zie foto), 
die een warmrode kleur heeft. 
Andere winterharde planten die u nu 
kunt plaatsen zijn herfstasters, Aster 
novi belgii Marie Ballard, (zie foto), 
Phloxen, Sedum en Echinacea. 
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De MAX Magazine-tuindeskundigen vader Krijn en dochter Miranda Spaan 
geven zes tips om de tuin alvast winterklaar te maken.

  PAK NU DE BORDERS AAN EN LET OP UW GAZON

Nieuw initiatief Miranda Spaan:

‘Samen aan de  ‘Samen aan de  
tuin werken’tuin werken’ 
Miranda Spaan werkte tien jaar bij 
haar vader Krijn op de kwekerij en 
deed daar in- en verkoop. Met name 
het aspect klanten adviseren vond ze 
zó leuk dat ze daar een extra service 
van heeft gemaakt. Miranda komt nu 
bij de mensen thuis en helpt ze met het 
onderhouden van hun tuin. “Ik zoek 
samen met de klant de planten uit, bestel 
ze en kom ze brengen. Maar vervolgens 
gaan we samen 
tuinieren. Zo leren 
mensen hoe ze de 
tuin zelf kunnen 
onderhouden. Ik 
kom meestal nog 
weleens terug, 
om bijvoorbeeld 
in de lente of het 
najaar samen 
het onderhoud te 
doen.” Miranda 
kwam zelf op het 
idee om op deze manier de klant service 
te bieden. “Ik wilde me onderscheiden 
van andere hoveniers in deze toch wel 
mannenwereld. Zo voelen klanten zich 
meer betrokken bij de tuin.” 
De trend is dat steeds meer mensen zich 
bezighouden met hun tuin. “Dat komt 
mede door de lockdown, omdat mensen 
meer thuis zijn. Ze willen het gezellig 
maken.” Daarnaast ziet ze ook dat 
door klimaatverandering mensen zich 
meer bewust zijn van natuur en milieu. 
“Ze willen meer beplanting om het vele 
regenwater makkelijker te verwerken, 
want planten nemen water op. Hoe meer 
groen, hoe minder wateroverlast.”  
Over haar vader Krijn: “Ik vind het mooi 
om te zien dat hij op zijn 77ste nog 
steeds met veel passie zijn vak uitoefent 
op zijn kwekerij.”

Plant kleine bolgewassen
Het is zeker niet te vroeg om nu al aan de 

voorjaarstuin te denken en te bedenken 
welke bloemen u straks wilt zien bloeien. 
Het is daarom belangrijk om op dit 
moment vast de kleine bolgewassen te 

planten. Doe dat voor december, maar in 
ieder geval voor de eerste vorst. Naast de 
typische voorjaarsbloemen als krokussen en 
sneeuwklokjes zijn de kleinere narcissen heel 
mooi, zoals de witte thalia of de zachtgele 
narcis. Een leuk weetje is dat bijen de kleur  
geel altijd als eerste zien in het voorjaar. 

Nog even het gazon aanpakken
Houd het najaarsgazon vrij van blad. Als bladeren te 
lang op het gazon blijven liggen, ontstaan er kale plekken. Dat is 
zonde. Voor de beplanting kunt u wel wat los blad tussen de 
bladverliezende planten aanbrengen. Dit 
is fijn voor de vogels, insecten en egels 
voor hun winterslaap, want die vinden 
dan altijd iets te eten. Het geeft de 
planten ook enige bescherming tegen 
winterkou. Maai het gazon nog enkele 
keren voor de winter, strooi daarna 
gazonmest en in het vroege voorjaar 
kalk. Kalk maakt de bodem minder zuur, laat het gras beter 
groeien en remt de groei van mos. Ook is er dan minder onkruid.

Nog een keer de heg snoeien
Snoei de hagen nog één keer voor de 
winter intreedt. Dit is de periode dat 
hagen stoppen met groeien en als u ze nu 
nog een keer behandelt, behouden ze de 
hele winter hun vorm. Let op bij Thuja-
hagen. Die moeten zo snel mogelijk vóór 
het najaar gesnoeid worden, omdat ze 
gevoelig zijn voor schimmelvorming.

Nu is het tijd 
voor siergrassen 
Het najaar is een goede 
tijd om siergrassen te 
planten. Er zijn veel 
verschillende soorten en 
ze zijn nu volop te koop. 
Het oogt meteen mooi en 
je hebt er niet veel 
onderhoud aan. De 

meeste siergrassen zijn blijvend. Een voorbeeld van 
een siergras is Pennisetum Black Beauty.
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