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WINGENE - Zuiderse, exotische planten spreken tot de
verbeelding op vakantielocaties. Eens terug in onze contreien
verwelkt dat gevoel al even snel als de plant zelf. Toch is er hoop:
sierplantenkwekerij Devriese selecteerde exotische soorten die het
hier wel goed doen. 

Sierplantenkwekers Geert Devriese en Ingrid Luyssen uit de
Schewegestraat 6 zijn vooral bekend voor hun Laurusverzameling.
Maar ook de Lagerstroemia wekte hun interesse. Na tienjaar
experimenteren hebben ze nu een soort van de exotische plant klaar die ook hier groeit en bloeit. 

'Zeker na de mooie temperaturen in juli is het item exotische tuin actueler dan ooit. Op die manier wordt de
vakantiesfeer voor vele plantenliefhebbers nog een stukje verlengd', zeggen Geert Devriese en Ingrid
Luyssen. 'Jarenlang al zijn we al bezig met een Laurusverzameling, die nog steeds aangroeit. Maar sinds een
tiental jaar werken we ook intensief aan de Lagerstroemia, 'Lilac of the South'. In de VS is deze plant
bekend als de langstbloeiende heester. Hij is vooral geliefd om zijn enorme bloeirijkheid.' 

Naast een eigen proeftuin wordt de Lagerstroemia ook uitgetest in een pot voor op het terras of voor tegen
een hete muur. Lagerstroemia is een blijver van formaat, mits een aantal vuistregels in acht wordt genomen.
Zo moet je effectief kiezen of de plant de tuin of het terras zal sieren, is het nodig dat de Lagerstroemia droge
voeten heeft in de winter, dat hij op het zonnigste plekje kan en dat er wordt gesnoeid na een strenge vorst.
'De Lagerstroemia is zowel op stam als in struikvorm beschikbaar', voegen Geert en Ingrid er nog aan toe. 

Hobby

Geerts passie voor planten is al langer bekend en het moet dan ook niemand verbazen dat hij een collectie
aangelegd heeft van meer dan 100soorten die hij nog elk jaar uitbreidt. 'Via contacten en relaties bij collega's,
liefhebbers en talrijke arboreta kunnen we naast de gekende cultivars ook verschillende botanische soorten
testen. In eerste instantie is vooral gewerkt om de soorten te selecteren die in ons klimaat winterhard zijn en
bloeien, in de toekomst zal het assortiment nog verder uitgebreid worden, met nieuwe soorten en soorten die
nu nog geëvalueerd worden.' 

Het sierplantenbedrijf werd opgericht in 1930. 'In het prille begin was dat als hobby. Door de jaren heen is er
een enorme diversiteit geweest van teelten, met onder andere druiven en paprika's', duikt Geert even in de
geschiedenis. 'Er was telkens een constante: de liefde voor het vak en de interesse voor nieuwe planten.
Vandaag is onze belangrijkste teelt de Laurus nobilis of 'Vlaamse laurier'.' 

'Naast de botanische soorten worden ook cultivars uitgetest op ons bedrijf. Op de kwekerij vergelijken we
collecties om uit het aanbod de best mogelijke kwaliteit van planten te filteren. Onze uiteindelijke bedoeling is
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een eigen soort op de markt brengen, maar eerst willen we alle soorten bekeken hebben.'

www.lagerstroemia.be

Frank Meurisse
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