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p Spectaculair zicht op het landschap bij Tiegem, met berceaus van beuk die de tuin inkaderen

Damien Devos heeft als kind zijn eerste kweekervaringen
opgedaan in de tuin van zijn ouders, Fox Hill. Dit 4 hectare
grote domein ligt tegen de zuidflank van de Tiegemberg
(Anzegem, België), een sterk glooiend bosgebied op de grens
van de Vlaamse Ardennen. Vanuit het huis met ruim terras is
een adembenemend vergezicht op het omringende landschap
en het dorp Tiegem. De zuidhelling biedt beschutting tegen
koude noordenwind, zodat zelfs gevoelige plantensoorten
er kunnen gedijen.

p De strak geschoren berceaus leiden naar een grote vijver en vormen een spannend contrast met het omringende landschap

Fox Hill,
architecturale collectietuin
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q In het lager gelegen tuindeel groeit een levende sculptuur van taxus de blikvanger, ‘Stonehenge’

p Calycanthus ‘Venus’ is een bijzondere, grootbloemige vorm van specerijstruik

p Zelfs in diepe schaduw groeien de mooiste soorten zoals Helleborus en
bosklaproos (Hylomcon japonica, syn. Chelidonium japonicum), die thuis
hoort in berggebieden in Korea en Japan

Botanische bijzonderheden
p Magnolia sieboldii ‘Colossus’ groeit uitstekend op de vochtige, lemige grond

p Achter de beukenberceaus zijn alle vegetatielagen aanwezig, een rijke
variatie aan botanische bijzonderheden

Behalve bijzondere planten heeft Fox Hill sterke architecturale
elementen. Zodra het huis met Engelse stijlkenmerken gereed
was, namen Thérèse en Benoît Devos in 1985 de tuinarchitect
Paul Deroose in de arm voor een ontwerp. Hij gaf de tuin
esthetische allure met strak gesnoeide haagbeukenberceaus.
In 1999 kreeg de tuin in de lengte een uitbreiding, waarvoor
tuinarchitect Erik De Waele een plan maakte met verschillende
natuurlijke vijvers. Een spectaculair accent in het lager gelegen
tuindeel is ‘Stonehenge’, een sculptuur van taxus met een ring
van lavendel.

FOX HILL
Thérèse en Benoît Devos
Warandedreef 1, B-8573 Anzegem (Tiegem)
+32(0) 56 68 80 18.
tis.devos@telenet.be
• Fox Hill is opgenomen in de gidsen Open Tuinen van België en
Jardins Ouverts de Belgique (tuin 181) – www.open-tuinen.be.
Beperkt opengesteld; voor groepen (minimaal 15 personen) op afspraak.
p De grote vijver markeert het eerste tuindeel
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Aan de randen van de centrale aanleg hebben Damien en zijn
broer Vincent coulissen gecreëerd met bijzondere bomen,
heesters en vaste planten. Met deze rijke variatie kreeg Fox Hill
een imposante collectietuin. Zeldzame bomen en heesters van
de boomkwekerij van Damien Devos zijn op Fox Hill uitgegroeid
tot een majestueus decor. Broer Vincent heeft bijzondere vaste
planten als hobby en ook die zijn ruimschoots aangeplant.
Evenals in de natuur zijn daarmee alle vegetatielagen in de tuin
aanwezig. Onder hoge bomen groeien talrijke Rhododendrons,
Camellia’s en Magnolia’s, met mooie schaduwplanten zoals
Podophyllum ‘Spotty Dotty’. Aan de oever van een van de vijvers
steelt Zantedeschia ‘Green Goddess’ de show. Natuurlijke bronnen
zorgen voor voldoende water en voeden de verschillende
natuurlijke vijvers. De enige kunstmatige siervijver ligt dicht bij
het huis, vierkant van vorm en met spuiters. De verzorging van
de enorme tuin nemen Benoît Devos en zijn zonen voor hun
rekening. Alleen het gazononderhoud en het snoeien van de
strakke berceaus wordt uitbesteed. Benoit is zeer betrokken bij
de boomkwekerij van Damien. In de tijd toen hij veelvuldig op
zakenreis was in verre landen, bracht hij vaak zaden en stekken
mee. Nu steekt hij graag een handje toe als de kwekerij op
zaterdagen open is.
Fox Hill is met zijn prachtige architectuur, verrassend vergezicht
en rijke beplanting in alle seizoenen een lust voor het oog. Op
deze unieke tuin raak je niet snel uitgekeken. □

t De fraaie, hoge aronskelk (Zantedeschia ‘Green Goddess’) versiert de rand
van een van de vele natuurlijke vijvers
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