BOOMKWEKERIJ

Davidia was lange tijd een
zeldzaamheid in tuinen en
parken. Langzaam is dit aan
het veranderen. De uitbundige
en markante bloei is de hoofdreden, in volle bloei is Davidia
een spectaculaire verschijning.
Zeker als de boom volwassen
is. Merijn Schrauwen is dan
ook groot liefhebber.

Tekst: Emiel van den Berg
Fotograﬁe: www.visionspictures.com

H

et bomengeslacht Davidia kent slechts
één soort, D. involucrata, en deze soort
kent slechts één variëteit en dat is D.
involucrata var. vilmoriniana. Beide vertegenwoordigers lijken sterk op elkaar. Van nature
groeit Davidia in West-China. De warmteminnende loofboom is daar te vinden in gebieden
met zachte winters en zonnige zomers. In koudere gebieden is de groei trager en kunnen
jonge exemplaren door vorst beschadigen. In
China groeit Davidia tot 25 meter hoogte, in
Nederland zijn hoogtes tot 15 meter haalbaar.
Davidia is vernoemd naar Armand David,
een missionaris die leefde van 1826 tot 1900.
In 1862 reisde hij naar de (huidige) Chinese
provincie Sichuan om daar als onderwijzer te
werken. In de omliggende bergen bestudeerde hij tal van plant- en diersoorten. Sommige daarvan bracht hij mee terug naar Europa.
Ook Viburnum davidii en Clematis armandii
zijn vernoemd naar deze Franse missionaris
annex botanicus.
Er is enige verwarring over de familie waartoe Davidia behoort. Lange tijd werd de boom
ingedeeld bij de Cornaceae. Redelijk recent is
dat veranderd en deelt men Davidia, net als
Nyssa, in bij de Nyssaceae. Nyssa, de zwarte tupeloboom, is vooral geliefd vanwege zijn
herfstverkleuring, Davidia met name om zijn
bloei.

STADSGEBRUIK
Davidia is de favoriet van Merijn Schrauwen.
De oprichter en eigenaar van MijnTuin
Hoveniers in het Brabantse Schijf vindt als
European Treeworker, en dus echte boomliefhebber, een boom onontbeerlijk in de tuin.
“Davidia is een boom met een langzame groei
en een transparante kroon. Voor vrijwel elke
tuin geschikt.” Dat de boom relatief traag groeit,
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Davidia

Plantnaam: Davidia involucrata – Zakdoekenboom, Vaantjesboom
Groeivorm: middelhoge boom met (ei)ronde kroon
Blad: hartvormig tot eirond
Bloem: omhult door grote roomwitte schutbladeren
Bijzonderheden: nootvormige vruchten in herfst

MERIJN SCHRAUWEN:

‘Tuinvriendelijke boom
met uitbundige bloei’
ziet hij niet als nadeel. “Voor stadsgebruik is dat
juist een voordeel. Zo voorkom je overlast richting buren. Heel anders dan met bijvoorbeeld
een plataan die binnen drie jaar meestal al tot
een fors exemplaar is uitgegroeid.”

SCHUTBLADEREN
Davidia heeft tot 14 cm groot heldergroen
eirond blad dat scherp is toegespitst. Bij kneuzing verspreidt het een onaangename geur.
“Ook de vruchten kunnen onaangenaam geuren. Een Davidia zet ik daarom nooit al te dicht
bij een terras.” Kenmerkend is verder de grof
gezaagde bladrand en de verspreid staande
bladstand. De kleine bloemen staan verzameld in bruinpaarse, bolvormige hoofdjes, ze
verschijnen tussen eind april en begin juni.
Veel opvallender dan de bloem zijn de twee tot
15 cm lange roomkleurige schutbladeren. De
soortnaam involucrata betekent ook letterlijk
‘van een omhulsel voorzien’. De schutbladeren worden groter naarmate de bloei vordert,
maar zijn nooit even groot; vaak is één ervan
aanzienlijk kleiner. Wie de boom ooit in volle
bloei heeft gezien, begrijpt meteen zijn Nederlandse naam zakdoeken- of vaantjesboom.

Het vraagt enige jaren geduld alvorens een
zakdoekenboom volop bloeit. Schrauwen is er
voorstander van om de boom al in een aardige maat aan te schaffen. “Dat is altijd zoeken,
want het aanbod is vaak beperkt. Meestal ga
ik meteen naar de wat grotere kwekerijen die
ruim voorraad hebben.” Dat de boom pas op
latere leeftijd bloeit, vraagt wat overtuiging naar
de klant toe. “Met wat foto’s laat ik altijd zien dat
wachten de moeite waard is.” Na de bloei volgen ronde langgesteelde steenvruchten die van
paarsgroen naar bruin kleuren. Ze blijven vaak
tot in het voorjaar in de boom hangen.
Schrauwen gebruikt Davidia ook graag meerstammig en ook dan is het zoeken naar exemplaren van voldoende omvang. “Meerstammige bomen, met liefst vier tot vijf hoofdtakken,
komen fraai tot hun recht op bijvoorbeeld een
gazon. Dan is het een echte blikvanger.” Ook
in de winter, want oudere bomen krijgen een
decoratieve, grof afschilferende, grijze bast. Een
bescheiden nadeel van Davidia vindt Schrauwen de vorstgevoeligheid bij jonge exemplaren. “Maar een stedelijk gebied heeft vaak een
mild klimaat en op een beschutte standplaats
valt de schade dan erg mee.”

