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Plantenkenner Anne Bulk-Brylla, van kwekerij Bulk in Boskoop, werpt licht op 
struiken waar ze warm voor loopt. In de laatste aflevering van deze serie is 
dat Lagerstroemia ‘Tuskegee’. ‘De perfecte boom voor een kleine stadstuin.’
Tekst Hester van Gent | Beeld Mark Bulk

Waarom dit boompje?
Het is een echte alleskunner, die 
het hele jaar door wat te bieden 
heeft. Lagerstroemia is sowieso een 
heel mooi geslacht, maar deze 
cultivar is beter winterhard dan de 
indica-types. In Portugal raakte ik 
geïnspireerd door deze boom. Daar 
staan ze gewoon als straatboom; 
zaailingen met allemaal 
verschillende bloemkleuren. 

Wat maakt hem bijzonder?
De supermooie bast en de 
waanzinnig grote bloemtrossen 
van juli tot laat in september. De 
bloemen zijn intens roze, met gele 
meeldraden. De bloemblaadjes 
lijken van crêpepapier. De bloemen 
in een tros zijn talrijk en er staan 
veel trossen in een boom. Toch 
heeft hij geen enkele moeite om 
al die bloemenpracht te dragen. Er 
komen bijen en andere insecten op 
af. Het blad verkleurt in de herfst 
prachtig oranjerood. De enigszins 
omgekeerd eivormige bladeren zijn 
bij het uitlopen glanzend rood en 
zitten bijna tegenovergesteld aan 
de takjes. Die jonge takjes vallen 
trouwens op door hun rode kleur. 

En de bast?
Die is heel mooi glad met 
harmonische vlekken, variërend 
van licht zilvergrijs tot beige. Die 
zachte tinten passen perfect bij 
elkaar. Je moet hem een keer in het 
echt zien, en dan met het spel van 
zon en schaduw erop. Betoverend!

Waar komt hij oorspronkelijk 
vandaan?
‘Tuskegee’ komt voort uit een 
kruising tussen de soorten indica en 
fauriei. Hij vindt zijn oorsprong in 
Noord-Amerika en is eind jaren 80 
naar het westen gekomen. 

Hoe pas je hem toe?
Het is de perfecte boom voor 
een kleine stadstuin. Hij is 

meerstammig en wordt maximaal 
3,5 meter hoog. Omdat hij recht 
omhoog groeit, kun je gewoon 
onder de kroon staan. Hij geeft 
een mediterrane sfeer, met een 
natuurstenen terras versterk je dat 
effect nog. 

Wat moet je doen voor succes?
Zet hem op een zonnige, wat 
beschutte plek; hij staat graag 
lekker warm. De stam mag best in 
de schaduw van bijvoorbeeld een 
schutting staan, als de kroon maar 
zon krijgt. Binnenplaatsachtige 
omstandigheden zijn ideaal. 
Lagerstroemia kan, als hij goed is 
aangeslagen, gemakkelijk hitte 
en droogte aan. Geef tot die tijd 
voldoende water, daarna alleen bij 
extreme hitte. Verder houdt hij van 
goed gedraineerde grond en wat 
klei in de aarde. Snoeien hoeft niet. 
Knip alleen takken af die in de weg 
zitten of dood hout. 

Waarmee combineren?
Rozemarijn, Perovskia of Vitex zijn 
leuk. Of, als je liever vaste planten 
hebt, zonminners als Coreopsis, 
Eryngium, Sporobolus heterolepis of 
Festuca-grasjes. Uiteindelijk heb je 
maar weinig ruimte nodig om een 
mediterrane sfeer te creëren. 

Heeft hij ook mindere kanten?
Wij hebben hem hier al ongeveer 
twintig jaar staan en ik heb er nog 
nooit een ziekte of plaag in gezien. 
Het enige nadeel dat ik ken is dat 
je moet oppassen bij vorst in het 
voorjaar na een zachte winter. 
Bescherm hem dan. En ook tijdens 
een elfstedenwinter. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Het is dé oplossing voor mensen 
met een kleine tuin die een boom 
willen zonder alleen in de schaduw 
te zitten of de buren lastig te vallen. 
Je hebt dan echt iets bijzonders en 
ook voor kleur is gezorgd. 

IN DE
SPOT
LIGHT


