DRACHTPLANTEN

1999, jaar van de tamme kastanje
Frans Janssen, Raad van Advies van d e Stichting Robinia
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De Stichting Robinia, reeds meer dan tien jaar in
woord en daad bezig met de teelt en toepassing van
Europees kwaliteitshout, heeft voor dit jaar de tamme
kastanje (Castanea sativa) uitgekozen als boom voor
1999. De robinia en de zoete kers (Prunus avium)
waren reeds voorgegaan als boom van het jaar. De
argumenten om meer Europees kwaliteitshout te
gebruiken zijn bekend. Minder tropisch hardhout is in
een aantal gevallen zeer we1 mogelijk. Van robiniahout
is bekend, dat het zonder conservering zeer lang voor
buitengebruik mee kan. Toepassingen onder andere
als paalhout en tuinmeubilair. De tamme kastanje mag
dan als boom en vooral door de vruchten bekender

evenals de robinia en de zoete kers, volop nectar en
stuifmeel. Opvallend zijn de mannelijke katjes, die
gee1 stuifmeel leveren. De honing is donker van kleur
en heeft een pittig aroma. De bloeitijd komt na die
van de zoete kers en robinia en we1 rond de maand
juli, een periode waarin de bijenweide in een
aanzienlijke dip verkeert. De bloeiende bomen
worden dan ook massaal bevlogen. Gezien de goede
markt voor kastanjehout plus het feit dat deze
boomsoort weinig eisen stelt en makkelijk is te zaaien,
lijkt niets een grootschalige aanplant voor houtproductie in de weg te staan, al moet men voor zaaghoutdikke stammen dus we1 enig geduld hebben, zo'n
35 jaar. Boom van het jaar betekent, dat de Stichting
Robinia zich dit jaar extra zal inzetten om de teelt en
de toepassing van de tamme kastanje te stimuleren.
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Mannelijke bloemen die nectar en gee1 stuifrneel
leveren. (Foto: Frans Janssen).

zijn, het kastanjehout is het zeker niet. En dat is
onterecht! Deze boom, reeds door de Romeinen naar
ons land gebracht en inmiddels volledig als inheems
geaccepteerd, levert uitstekend hardhout voor onder
andere palen en schuttingen. De boom stelt weinig
eisen: op kalkarme bodems met een lage waterspiegel
laat hij een snelle groei zien tot we1 twintig meter
hoogte. Gezonde exemplaren kunnen meer dan 500
jaar oud worden. Nederland vormt de noordgrens
voor deze boomsoort. Lage temperaturen doen de
boom geen kwaad, de vruchtzetting daarentegen blijft
achter. De tamme kastanje is geschikt voor bossen,
erfbeplantingen, lanen en parken. Hij is weinig
gevoelig voor wind en verdraagt zelfs schaduw.

Een uitstekende drachtbron
Behalve kwaliteitshout levert de tamme kastanje,
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Deze is dik genoeg voor zaaghout (foto: Stichtir~~
muutrtta)

