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q Magnolia ‘Daphne’, een gele cultivar die rijk bloeit

Boomkwekerij Damien Devos, Anzegem (België)
Zeldzame houtige gewassen zijn de grote liefde van Damien Devos
(1976). Hij specialiseerde zich in bijzondere bomen en heesters, geschikt
voor gematigde klimaatzones. Een favoriet is Magnolia. Alleen al van dit
geslacht heeft hij tientallen prachtige cultivars zoals ‘Daphne’, met grote
gele bloemen. “Ik groeide op met tuinen, evenals mijn ouders.
Al heel jong wist ik dat ik kweker wilde worden, lekker buiten bezig zijn
met planten. Toen ik als kind een stukje grond kreeg, sloeg ik gelijk aan
het scheuren en stekken. Dat viel niet altijd in goede aarde, want het
waren wel de planten van mijn moeder…” Als boomkweker heeft hij
het ruimschoots goed gemaakt: Fox Hill groeit en bloeit en is ontwikkeld
tot een indrukwekkende collectietuin.
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Een buitengewoon
sortiment,
niets is wat het lijkt…
Bomen en heesters zijn z’n leven, Damien is een bevlogen
boomkweker. Naast zijn voortdurende zoektocht naar botanisch
interessante introducties heeft hij een droom: minstens één
boom in elke tuin. “Een échte boom, waar je de seizoenen aan
kunt aflezen en met een mooie kroon voor de vogels. Bloemen
en frisgroen blad in het voorjaar, vlammende kleuren in de
herfst en een karakteristiek silhouet in de winter. Een van mijn
favorieten is de grootbloemige kornoelje ‘Eddie’s White Wonder’.
Bloeit rijk en langdurig vanaf het voorjaar en eindigt met een
prachtige herfstkleur. Lijkt op Cornus ‘White Pagoda’, de eerste
selectie die wij zelf op de markt brengen. Dit prachtige boompje
bloeit twee weken eerder en de groeiwijze is compacter. Of
neem Magnolia’s, mijn favoriete geslacht. Naast een aantal
botanische soorten zoals Magnolia officinalis var. biloba, heb

ik wel 250 verschillende selecties, in bloemkleur variërend van
wit, lichtroze, diep rozerood tot groengeel. Er zijn veel goed
winterharde, rijk bloeiende en ook geurende soorten en cultivars.
Bij vroege bloei is gevoeligheid voor (nacht)vorst een punt van
aandacht. In dat verband is de lichtroze ‘Leonard Messel’ een
aanrader, 4 à 5 meter hoog. Prachtig witte en geurende bloemen
heeft ‘Wada’s Memory’. Bloeit rijk en de fraaie roodbruine
knoppen hebben de hele winter sierwaarde. Deze Magnolia kan
6 meter hoog worden, maar de vorm is slank en piramidaal. In
mijn sortiment bloeien de eerste in maart - april, de laatste in
september – oktober!” Meer koudegevoelig maar uitzonderlijk
mooi is Magnolia ‘Fairy White’ , een hybride uit Nieuw-Zeeland
met lelieblanke, geurende bloemen. Wat een verscheidenheid…
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q Bomen in volle grond, v.l.n.r. tulpenboom (Liriodendron chinense x
tulipifera), amberboom (Liquidambar styraciflua), berk (Betula utilis subsp.
jacquemontii)
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q Tunnelkassen, de nieuwe hoge kas op de achtergrond

q Buxusbollen en goudlork (Pseudolarix amabilis), volle grond

q In containers en volle grond: wintergroene schijnhulst (Osmanthus
burkwoodii)

q Nyssa sylvatica, tupeloboom

HERFSTKLEUREN OP Z’N BEST
Acer palmatum – Japanse esdoorn
Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’ – haagbeuk
Carya illinoinensis – pecannoot
Cornus kousa ‘China Girl’- Japanse grootbloemige kornoelje
Lagerstroemia ‘Natchez’- Indische sering
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ – amberboom
Nyssa sinensis ‘Jim Russell’ – Chinese tupeloboom
Picrasma quassioides - bitterhout
Pseudolarix amabilis – Japanse goudlarix
Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ – lijsterbesspirea
Sorbus randaiensis – Taiwanese struiklijsterbes
Taxodium distichum var. imbricarium ‘Nutans’- moerascypres

Kwekerij en arboretum
Na een gedegen scholing zette Damien Devos in 2000 zijn
kwekerij op in Anzegem, in het buitengebied van Waregem
(België). “Voor mijn vakopleiding ging ik op mijn 17e naar
Engeland en volgde de Training Course in Wisley, de befaamde
tuin van de Royal Horticultural Society. Terug in Vlaanderen deed
zich de mogelijkheid voor een verwaarloosde boomkwekerij over
te nemen. Een mooi gelegen plek, overwoekerd door bramen,
brandnetels en gras. Het opschonen was een hels karwei.” Als
nieuwe eigenaar zette hij zo snel mogelijk een metamorfose in
gang. Hij richtte een containerveld in en plaatste tunnelkassen
van diverse afmetingen voor jong materiaal. Een gedeelte werd
bestemd voor culturen in de vollegrond, met aansluitend een
arboretum voor – hoe kan het anders – bijzondere soorten. De
eerste bomen werden direct geplant en hebben al respectabele
afmetingen, maar er werden ook bomen gerooid. “Hiervoor
zijn gemengde hagen teruggeplant met inheemse soorten
zoals hulst, meidoorn, sleepruim en hazelaar. Het idee was
dat ze naast beschutting een bijdrage zouden kunnen leveren
aan natuurlijke plaagonderdrukking. Het effect is nog niet
helemaal duidelijk. Op de vruchtbare zandgrond groeit alles in
elk geval voortreffelijk, paw paw (Asimina triloba ‘Sunflower’)
is bijvoorbeeld al een flinke boom. Deze soort hoort thuis in
Amerika en heeft grote eetbare vruchten.”
Halverwege 2017 is een nieuwe kas in gebruik genomen, waarin
ook grotere bomen in kuipen kunnen worden ondergebracht
zoals de metershoge, groenblijvende steeneiken (Quercus ilex).
Voor het gezin is een nieuwe woning in aanbouw, want de oude
is onbewoonbaar verklaard en staat te dicht langs de weg. In de
laatste fase krijgen woning en kwekerij afzonderlijke opritten.
Dan zullen nog alleen enkele blauwe ceders, groepen bamboe
en hoge populieren herinneren aan de vroegere kwekerij.
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q Lagerstroemia ‘Natchez’

q Japanse esdoorn (Acer palmatum ‘Atropurpureum’) in grote container
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q Amelanchier ovalis

q Containerveld met jonge bomen en heesters

planten in container toch het beste is. De bodemtemperatuur is
dan gunstig voor de wortelontwikkeling en zorgt ervoor dat de
planten vlot doorgroeien in het voorjaar. Welke boom of struik je
ook kiest, het is verstandig bij de aanschaf rekening te houden
met standplaats en grondsoort. Ik adviseer klanten graag over
de beste groeiomstandigheden. De juiste plant op de juiste plek
is heel belangrijk, zeker voor houtige gewassen. Ze gaan immers
een leven lang mee.” Een deskundig advies is goud waard en ook
hiervoor ben je bij Damien Devos aan het goede adres. □
p Magnolia ‘Genie’

p Magnolia chrysanthemumiflora

p Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’

Goed advies

MAGNOLIA TOP 10
VOOR EEN LANG BLOEI SEIZOEN
Magnolia stellata ‘Chrysanthemuniflora’ - maart,
begin april.
Magnolia ‘Atlas’ - half april
Magnolia ‘Genie’ ® - half april
Magnolia ‘Daphne’ - tweede helft april
Magnolia ‘Green Bee’ - eerste helft mei
Magnolia x wieseneri - tweede helft mei
Magnolia ‘Summer Solstice’ – eerste helft juni
Magnolia virginiana var. australis - juli
Magnolia grandiflora ‘Alta’ ® - augustus, september
Magnolia grandiflora ‘Little Gem’ - september,
oktober
p Magnolia ‘Summer Solstice’

p Magnolia ‘Elisabeth’
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p Magnolia ‘Atlas’

p Magnolia wieseneri

In alle seizoenen is een bezoek aan deze boomkwekerij een
belevenis, maar het sortiment is het meest spectaculair in
voorjaar en herfst. Het voorjaar omdat veel bomen en heesters
dan pronken met bloemen, de herfst omdat talrijke soorten in
vuur en vlam staan. Vaak gaat het zelfs om een en dezelfde soort,
zoals het elegante krentenboompje Amelanchier ovalis. Deze
mooie soort groeit van nature ten zuiden van de Alpen. Tijdens
de bloei loopt het jonge blad roodachtig uit, de herfstkleur is
warm oranje. Of neem Maackia amurensis uit China, die uitloopt
met behaard zilvergrijs blad en op afstand lijkt alsof hij bloeit.
Dat is echter pas in juli het geval, met opstaande groenwitte
pluimen. Die trekken wilde bijen en hommels en maken de kleine
boom of heester (6 à 8 meter) tot een waardevolle drachtplant.
De herfstkleur is oranjegeel tot diepbruin.
“Voor kleinere tuinen zijn er veel langzaam groeiende soorten,
waaronder bomen op stam zoals moeraseik ‘Green Dwarf’
(Quercus palustris) en Japanse notenboom ‘Mariken’ (Ginkgo
biloba). Als solitair is de maximaal 6 meter hoger Lagerstroemia
‘Natchez’ erg mooi, winterhard en vrij van meeldauw. De witte
opstaande bloempluimen zijn spectaculair. Voor een ruim terras
kun je lijsterbesspirea (Sorbaria sorbifolia ‘Sem’) gebruiken,
prachtig in pot en zó kleurrijk tijdens het uitlopen. Ook een
bolvormig geknipte schijnhulst (Osmanthus burkwoodii),
wintergroen en met witte bloempjes, is een blikvanger op een
terras.
Het is jammer dat najaarsplanting in onbruik is geraakt, terwijl
dit voor zowel bomen met kluit (geteeld in de vollegrond) als

q Damien met zijn vader, Benoît Devos, die graag een handje toesteekt op
drukke verkoopdagen

BOOMKWEKERIJ DAMIEN DEVOS
Steenbruggestraat 5, B-8570 Anzegem (E17 Gent-Kortrijk, afrit 5 Waregem)
+32 475 310 362
www.damiendevos.be
info@damiendebos.be
Open: za 9.00 – 12u / 14 – 17u juli en augustus op afspraak
Zie website voor:
- open deur dagen met rondleidingen kwekerij
- tuinbeurzen Celles, Beervelde en Chantilly

p Magnolia ‘Daphne’
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