
Oerwoud in de hortus van Malaga 
Plantentuinen vormen een 

interessante bron van vernieu-

wing voor de bloembollensec7  

tor. Peter Knippels bezocht de 

afgelopen jaren een aantal van 

deze tuinen in binnen- en bui-

tenland. Dit keer staat de hor-

tus botanicus in het Spaanse 

Malaga centraal. 
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Het startpunt van de geschiedenis van 

de ten noorden van de Spaanse stad 

Malaga gelegen botanische tuin ligt in 

1855. In dat jaar kopen markies Jorge Loring 

Oyarzabal en zijn vrouw Amalia Heredia Live-

more verschillende boerenbedrijven op waar 

olijven en amandelen worden verbouwd. Ze 

laten op het zo ontstane landgoed een huis 

bouwen en er omheen laten ze tuinen aanleg-

gen met mediterrane en subtropische planten 

van over de gehele wereld. In 1911 koopt de 

familie Echevarria-Echevarrietas het landgoed 

en in 1990 neemt de stad Malaga het over. Vier 

jaar later wordt de 23 hectare grote botani-

sche-historische tuin in 1994 voor het publiek 

open gesteld. 

SNELWEGGELUID 
La Concepción ligt naast de snelweg A45 

Malaga-Ronda. Neem komend vanuit Malaga 

de tweede afslag op de A45. Op de verkeers-

borden staat de tuin al aangegeven. Dat de 

tuin naast de snelweg ligt, is in de gehele tuin 

goed te horen. We bezoeken de La Concep-

ción in oktober, dus ik ben benieuwd wat er 

allemaal nog bloeit in het najaar. Bij de ingang 

krijgen we een plattegrond van de tuin mee. 

We besluiten eerst naar het oude huis en de 

omliggende tuin te lopen. Het oude landhuis 

is ingericht als museum, maar helaas niet toe-

gankelijk als wij er zijn. De oude tuin heeft het 

meeste weg van een oerwoud met verschillen-

de grote palmen, Strelitzia, Ficusbomen met 

als onderbegroeiing Clivia nobilis en Monste-

ra deliciosa: de bekende gatenplant die bij ons 

in de zeventiger jaren van de vorige eeuw zo 

populair was als kamerplant. Met dit laatste 

woord is de vegetatie wel getypeerd: mediter-

rane en (sub)tropische planten die wij kennen 

als kamerplant. Het deel rond het huis wordt 

Uit Zuid-Afrika: Podranea ricasoliana 

geïrrigeerd, dus is de plantengroei weelderig. 

Boven het huis, op het hoger gelegen deel van 

de heuvel, is een palmenavenue aangelegd en 

zijn thematuinen te vinden. De palmenavenue 

is een breed bestraat looppad met aan beide 

zijden metershoge, bloeiende of uitgebloeide 

palmen afkomstig uit alle werelddelen. Ik ben 

geen groot palmenliefhebber, maar ik vind het 

erg mooi. Bij ons zijn de afmetingen van deze 

planten in botanische tuinen of privéverzame-

lingen kleiner. 

DWALEN 
Hierna ga ik op zoek naar de cactussen- en suc-

culentencollectie. Volgens de plattegrond die 

ik bij de ingang heb gekregen, moet die vlak-

bij zijn, maar nee. Deze collectie staat er niet 

(meer). Ik kom er nu achter dat de plattegrond 

en de daadwerkelijke indeling op meer plek-

ken niet geheel overeenkomen. Het bezoek 

wordt nu meer een ontdekkingstocht. De the-

matuinen zijn er wel. Hier zijn planten geplant 

op basis van groeiplaats, zoals planten uit de 

regio van Malaga, uit Azië of uit Zuid-Afrika. 

Ik kom interessante, 'nieuwe' planten tegen, 
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zoals Podranea ricasoliana uit Zuid-Afrika, 

de roze bloeiende, klimmende trompetwin-

de en Combretum indicum, een roodbloei-

ende klimplant uit Azië. Ook de paarsbloeien-

de Petrea volubilis uit tropisch Amerika ken 

ik nog niet. Een leuke ontdekking. Verder zijn 

er kleine, maar mooie collecties boomvarens 

en andere primitieve planten (Ginkgo bioba, 

Cycas en andere Cycadaceae) en druivenras-

sen die in de omgeving van Malaga worden 

geteeld. De (over)rijpe druiventrossen han-

gen er nog aan. Ik moet me beheersen om niet 

wat druiven te proeven. Ik laat ze maar hangen 

voor de muizen en eekhoorns die ik zie rond-

schanelen. 

GEEN TULPEN 
De bolgewassen die ik aantref zijn naast Clivia 

nobilis, Tulbaghia violacea en Canna. Ik ver-

wacht hier in het voorjaar geen tulpen of nar-

cissen. Hier goed passende bolgewassen zijn 

bijvoorbeeld Crinum, Hippeastrum, Eucharis, 

Habranthus en Zephyranthes, maar ik kom ze 

niet tegen. 

Als we naar buiten lopen begint het te rege-

nen. We zijn dus mooi op tijd binnen geweest. 

Terugrijdend in de regen blikken we terug op 

het bezoek: wat vonden we van de tuin? Het 

is een leuke tuin, maar wel rommelig met een 

niet kloppende plattegrond en een bewegwij-

zering die je het bos instuurt. Dan de ultieme 

vraag: was de tuin leuk genoeg om nog een 

keer te gaan, dan bijvoorbeeld in het voorjaar? 

Als ik niet direct een antwoord geef, weet mijn 

vrouw voldoende. 
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