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PLANTENKENNIS

Bloeiende
magnolia’s
kondigen de
lente aan
Elk jaar in april is het wachten op de eerste
bloeiende magnolia’s. Dan pas krijg je dat prille,
echte lentegevoel. Deze moedige planten durven
het aan hun bloemen en daarmee hun schoonheid
te tonen op een moment dat ze bijzonder
fragiel en kwetsbaar zijn. Nachtvorst kan deze
bloemenpracht namelijk op één nacht uitvegen.

Wout Oprins groeide op in
de wereld van de planten.
De voorbije 20 jaar leerde hij
teelttechnieken perfectioneren en
nieuwe variëteiten ontwikkelen
en selecteren. Vandaag is hij
conservator en secretaris van
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’
Merksplas vzw.

Magnoliastruik in volle glorie

Magnolia stellata
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OERPLANT

Magnolia’s verdienen mijn diepste respect. Ze behoren immers tot
de oudste bloeiende planten op aarde en dateren nog uit de tijd
van de dinosauriërs. Er werden fossielen teruggevonden in Europa,
Noord-Amerika en Azië van meer dan 100 miljoen jaar oud.
Destijds werden magnolia’s bevrucht door kevers. Bijen
en andere vliegende insecten bestonden toen nog niet. De
bloemblaadjes worden niet gevormd door uitgesproken
kroon- en kelkbladeren, ze produceren zelfs geen nectar. Het
feit dat ze zich aan de veranderende omstandigheden wisten
aan te passen, is de reden dat wij er vandaag de dag nog elk
jaar van kunnen genieten.

LENTEBLOEIERS

Vooraleer de magnolia’s bladeren vormen, tonen ze in de
vroege lente hun wondermooie bloemen op hun nog naakte
takken. De gekendste zijn de compacte ‘Magnolia stellata’ met
zijn witte sterbloem en de ‘Magnolia x soulangeana’ met zijn
roze tulpvormige bloemen, die tot 6 meter hoog kan uitgroeien.
Hiernaast bestaan er nog vele andere spectaculaire soorten en
variëteiten. Na veel selectie en kruiswerk is men erin geslaagd
ook donkerrode en gele magnolia’s te ontwikkelen.
De roodbloemige laten hun pracht al vroeg in april zien en zijn
redelijk goed bestand tegen vorst. Het is een lust voor het oog
om deze donkerrode bordeaux-getinte bloemen, zoals ‘Genie’ en
‘Black Tulip’, te mogen aanschouwen. Wat hen verder bijzonder
maakt, is dat ze tijdens de zomer nog een matige herbloei
beleven. De geelbloemige laten pas rond begin mei hun bloemen
zien. Dit heeft als voordeel dat ze minder last hebben van de
vorst. Zo kunnen ze tot wel een maand lang bloemen dragen.

ZOMERBLOEIERS

Naast de bekende lentebloeiers bestaat er ook een heel
assortiment magnolia’s die in de zomer bloeien. Dit zijn
bladhoudende types. De bekendste is ‘Magnolia grandiflora’
met zijn grote crèmekleurige bloemen die tot 6 meter hoog kan
worden.

Jan Hendrickx bewondert de magnolia ‘Genie’
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Mijn favoriete zomerbloeier is ‘Magnolia leavifolia’. Deze soort is na
tien jaar slechts 150 centimeter hoog en groeit bijzonder elegant.
Door zijn hoogte is hij ook interessant voor de kleinere tuin. Er
moet wel bij vermeld worden dat hij slechts matig winterhard is.

IN DE TUIN

Welke magnolia je in de tuin wenst te planten, hangt in de eerste
plaats af van je persoonlijke voorkeur voor kleuren en geuren.
Magnolia’s verkiezen een plekje in de zon tot halfschaduw, houd
daar dus rekening mee. Informeer je ook zeker over de hoogte en
breedte van de boom of struik die je wil planten. Dit varieert in de
hoogte tussen 1,5 tot zelfs 20 meter. Deze planten houden van goed
doorlatende, enigszins lichtzure, vochthoudende, humusrijke grond.
De beste periode om te planten is van oktober tot en met april.
Maak een plantgat dat tweemaal zo breed, maar even diep is
als de wortelkluit. Vul het gat nadien aan met losgemaakte
aarde die je verrijkt hebt met mulch, lavameel en eventueel
een bodemverbeteraar. Een extra zakje ‘Mycorhizza’
(bodemschimmels) in het plantvak doen, is altijd mooi
meegenomen. Daar halen de magnolia en de planten errond de
jaren nadien enkel hun voordeel uit.
Een magnolia moet in principe niet gesnoeid worden. Wil je ze toch
graag snoeien, dan doe je dit het beste in mei, na de bloeiperiode.
Houd er wel rekening mee dat de plant nadien lange, nieuwe
scheuten zal aanmaken.

HEERLIJKE BLOEMEN

De smaak van de blaadjes is citroenachtig fris, met een zoete
nasmaak. Ze zijn heel geschikt om bij te suikeren, wat betekent
dat je ze kunt gebruiken voor tal van desserts. Je kunt er ook
heerlijk frisse en rustgevende thee van zetten. In de bloemen van
de magnolia bevinden zich namelijk stoffen die een kalmerende
werking hebben bij angst en stress.

MAGNOLIAPRACHT BEZICHTIGEN

De plantentuin van Merksplas bevat een collectie
van een 100-tal prachtige magnolia’s die je op
zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur en op
woensdag van 13 tot 17 uur kunt bezichtigen.
Noteer zeker de begeleide magnoliawandeling
van 5 april in je agenda.
❯❯❯ Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw
Ossenweg 1 in Merksplas
www.plantentuinmerksplas.be
In het arboretum van Wespelaar kan je de
grootste magnoliacollectie van het land
bezoeken op woensdag en zondag, telkens van
10 tot 17 uur.
Groepen met gids zijn ook welkom op andere
dagen.
❯❯❯ Arboretum Wespelaar
Grote Baan 63 in Wespelaar
www.arboretumwespelaar.be
❯❯❯ Lees hier meer over op volgende pagina’s.
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