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De cultuurgeschiedenis van de in Zuidoost-Europa van nature voorkomende paardekastanje is ruim
vier eeuwen oud en het is thans een algemeen ingeburgerde boomsoort, die nauwelijks nog als een
exoot wordt beschouwd. De andere soorten, uit Noord-Amerika en vooral die uit Oost-Azië zijn
nooit veel aangeplant. De enige die wel in behoorlijke aantallen wordt gekweekt en aangeplant is de
roodbloemige Aesculus x carnea, een kruising van de Witte paardekastanje met een Amerikaanse
soort. Het geslacht wordt hiermee naar de mening van de auteurs tekort gedaan.
In Dendraflora Nr 4 (1967) werd door H.J. Grootendorst een keuringsrapport van de Regelingscommissie Sierbomen NAKB gepubliceerd, de voorloper van de huidige Technische Keuringscommissie - Houtige Siergewassen van de NAKB . In dit rapport worden 11 soorten en cultivars aanbevolen,
waarvan één met 3 sterren, drie met 2 sterren, vijf met 1 ster en drie met een "s". Twee cultivars
konden volgens de commissie vervallen. Het hele gekeurde sortiment omvatte dus slechts 14 taxa
(soorten en cultivars).
Kort daarvoor, in 1963, werd in het 22e jaarboek van de Nederlandse Dendrologische Vereniging
een bijdrage van drs K.J. W. Hensen gepubliceerd over de Aesculus-collectie in de Botanische Tuinen
en het Belmonte Arboretum van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Hierin werden 26
soorten, variëteiten en cultivars beschreven. In de Wageningse verzameling ontbraken twee gekeurde cultivars, zodat de verscheidenheid in Nederland rond 1960 nauwelijks 30 taxa ~al zijn geweest.
Er is nadien zeker geen sprake geweest van een stormachtige ontwikkeling, integendeel, nieuwe
cultivars kwamen er nauwelijks bij . Toch komt men bij een rondgang langs verzamelingen in parken
en m·boreta in binnen- en buitenland vaak voor grote en interessante verrassingen te staan. De
co-auteur van deze bijdrage werd na een bezoek aan het arboretum "Hof ter Saksen" in Beveren
(België) aangezet tot het verzamelen en kweken van een groot sortiment Aesculus, op dit moment in
totaal ruim 60 taxa.

Aesculus vormt samen met het geslacht Billia de familie van de Hippocastanaceae, een uit de toon
vallende naam, omdat deze niet is afgeleid van de (thans gebruikte) naam van het oudste geslacht.
Het is de geconserveerde naam, die door A.P. de Candolle aan deze familie werd gegeven. De naam
is afgeleid van het Griekse woord voor paard (hippos) en kastanos (=tamme kastanje) en verwijst
naar een gebruik in Turkije om paarden met kastanjes te voederen als middel tegen de hoest. De
familie wordt in het algemeen niet gezien als een "echte" familie. Bepaalde taxonomen zijn van
mening, dat beide geslachten beter in de familie van de Sapindaceae kunnen worden geplaatst in een
apmte tribus nabij ·de tribus Harpullieae. Ook Acer zou daar overigens volgens hen beter op zijn
plaats zijn.
Een typisch kenmerk van veel geslachten in de Sapindaceae zijn lobjes aan de top van de nagel van
de kroonbladen. Ook de soorten van Billia hebben dit. Binnen het geslacht Aesculus heeft alleen A.
parryi nog een kroon met zeer kleine lobjes.
MORFOLOGIE

Het typische handvormig samengestelde blad van Aesculus is af te leiden van het 3-tallige blad van
Billia. Het is een vergelijkbare ontwikkeling als is te zien bij Acer in de Sectie Palmata waar een
reeks waarneembaar is van 3-lobbig (Acer tonkinense) tot 11-13-lobbig (A. shirasawanum). Bijzonder is verder het eerst afwerpen van de blaadjes en dan pas de bladsteel.
In de bloeiwijze van Billia columbiana is een geleidelijke overgang waar te nemen van vegetatief
(zijassen in de oksels van tegenoverstaande bladeren) naar generatief (dichasia). Bij Aesculus staan
de zijassen enigszins omegelmatig in kransen en verspreid en eindigen ze in schichtjes, dus niet meer
steeds een asje met eindknop en twee zij asjes, maar slechts één zij asje. De zijasjes zijn vergroeid met
de as waarop ze zijn ingeplant. Van afgeworpen (mannelijke) bloemen blijft steeds een stukje van het
bloemsteeltje staan. Deze bouw van de bloeiwijze in de vorm van schichtjes heeft tot gevolg, dat de
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knoppen van een schichtje achtereenvolgens met duidelijke tussenpozen opengaan. Bij een (enkelvoudige) tros daarentegen gaan er meer tegelijk open. De bloeiwijzen zijn steeds eindstandig
geplaatst aan de takken.
De bloemen van Aesculus zijn tweeslachtig of mannelijk. Bij deze laatste blijft de zaadknop vrij kort
vóór de plant begint te bloeien in ontwikkeling achter en aborteert. De 5-tallige bloemen zijn meestal
tweezijdig symmetrisch (zygomorf) en soms symmetrisch. De 5 kelkbladen zijn vrij of vergroeid,
soms zelfs min of meer 2-lobbig. De 4-5 kroonbladen zijn vaak onderling verschillend en hebben een
smalle basis (nagel). Bij een aantal soorten met witte bloemen hebben de kroonbladen op de plaat
een macule (honingmerk), dat tijdens de bloei verkleurt van geel, via oranje naar rozepaars. De rode
bloemkleur is typisch voor Billia hippocastanum en Aesculus pavia en wijst op (oorspronkelijke)
bestuiving door kolibries.
Het aantal meeldraden is 7, soms 5 of tot 9. De discus (honingschijf) is extrastaminaal (aan de
buitenzijde van de meeldraden) geplaatst en vaak onvolledig of slechts aan één zijde goed ontwikkeld. Het vruchtbeginsel is meestal 3-hokkig met in elk hokje twee zaadknoppen en heeft een
stijl met een kleine stempel. Van de in totaal 6 zaadknoppen per bloem ontwikkelt er doorgaans
slechts één tot een zaad. Bij enkele Amerikaanse soorten heeft bijna de helft van de vruchten meer
dan één zaad. Hardin (1955) constateerde, dat bij A. sylvatica minder dan de helft maar één zaad had,
20 % bevatte 3 zaden en 4.8 % zelfs 4. De grote zaden hebben een bruinachtige schaal en een groot
hilum (navel). De vruchten hebben bij enkele soorten stekels. Deze zijn ontstaan door de sterke
uitgroei van de basis van klierharen, soms stekels.
De zaden kiemen ondergronds (hypogeïsch). Soms is er vóór de winter al ontwikkeling van de wortel
(onder andere bij A. californica en A. parviflora).
BLOEI
In het begin van de bloei ontwikkelen zich bij diverse soorten altijd en bij andere overwegend
mannelijke bloemen. Daarop volgt een fase met tweeslachtige bloemen. Deze zijn protogynisch, dat
wil zeggen de stempel is receptief (ontvankelijk voor stuifmeel) vóórdat de helmhokjes van de
meeldraden open gaan en het stuifmeel (pollen) vrijkomt.
Relatief kleine en meer binnen in de boom geplaatste bloeiwijzen produceren geen of relatief veel
minder tweeslachtige bloemen.
De zaadknop/pollen-verhouding is zeer hoog, namelijk tussen de 500.000 en 750.000 en feitelijk
nog hoger omdat meestal slechts één van de 6 zaadknoppen uitgroeit tot een zaad. Deze hoge
verhouding vindt men ook bij planten met windbestuiving. Bij Aesculus is hiervan geen sprake,
gezien de kleine stempel. Bestuivers zijn vooral nachtvlinders en andere insecten. Bijen bezoeken de
bloemen wel, maar dit leidt meestal niet tot bestuiving.
GESLACHT BILLIA
Het geslacht Billia bestaat uit 2 soorten, namelijk Billia columbiana en B. hippocastanum. De eerste
met een areaal van Costa Rica tot in Centraal-Amerika en de tweede tot in Venezuela en Ecuador in
Zuid-Amerika. Het areaal van B. hippocastanum overlapt dat van B. columbiana in Costa Rica en
strekt zich noordelijk nog uit tot in Mexico. De eerstgenoemde wordt 10-25 m hoog en is
wintergroen. Het blad is 3-tallig, leerachtig en gaafrandig. De grote bloeiwijzen zijn sterk vertakt
met in het onderste gedeelte vrijwel normale bladeren en verder grote bracteeën (schutbladen), die
een ringvormig litteken nalaten. De bloemen hebben 4 witte kroonbladen met een gele basis en een
roodachtige buitenzijde. De bloeiwijzen van de bladverliezende B. hippocastanum hebben geen
bladachtige bracteeën en hebben purperrode bloemen. Deze soort wordt tot 30 m hoog, is bladverliezend en heeft eveneens 3-tallig blad. De vruchten van beide soorten lijken op die vanAesculus en zijn
ongestekeld.
Beide soorten hebben als boom en vanwege de bloei een duidelijke sierwaarde (D' Arcy, 1975), maar
zij zijn waarschijnlijk nog niet in cultuur genomen. Beide zijn verder zeer vormenrijk
GESLACHT AESCULUS
De naam Aesculus werd door Linnaeus gegeven, hoewel het feitelijk in de Romeinse tijd de naam
voor een eik was. Het zwaartepunt van het geslacht ligt in het zuiden van Noord-Amerika en sluit dus
nauw aan bij dat van Billia. Er zijn in dat gebied 7 soorten. In Europa komt slechts één soort voor.
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Van Oost- en Cèntraal-Azië zijn 11 soorten bekend. Het zijn bladverliezende struiken of bomen met
tegenoverstaande, handvormig samengestelde bladeren met 5-9 blaadjes. De bloemen staan in
schichtjes aan een tot 45 cm lange rachis (bloeias of hoofdas). De kelkbladen zijn onderling
vergroeid. De 4-5 kroonbladen zijn meestal ongelijk van grootte.
INDELING

Sectie Aesculus: bomen tot 30 m; kleverige knoppen; bladeren met 5-7 zittende blaadjes; 5, soms 4
witte kroonbladen met een macule; klauwtjes korter dan de kelk; meeldraden buiten de kroon
stekend; vruchten gestekeld of wrattig: Aesculus hippocastanum en A. turbinata.
Sectie Parryanae WIGGINs: struiken; blaadjes gaafrandig en zittend; kelk klokvormig, half ingesneden; rand van de kroonbladen met gesteelde klierharen: Aesculus parryi.
Sectie Calothyrsus (SPACH) K. KocH: bomen of struiken; kleverige knoppen; blaadjes (5-9),
gesteeld tot vrijwel zittend, schichtjes gesteeld; bloemen wit, 4 kroonbladen; vrucht peer- of
eivormig, glad tot enigszins ruw: Aesculus assamica, A. chinensis, A. chuniana, A. indica, A.
lantsangensis, A. megaphylla, A. polyneura, A. tsiangii, A. wangii en A. wilsonii.
Sectie Macrothyrsus (SPACH) K. KocH: struiken met stengeluitlopers; knoppen niet kleverig;
kroonbladen gelijk; helmdraden tot 4 x lengte kroonbladen: Aesculus parviflora.
Sectie Pavia (MILL.) PERSOON: bomen of struiken; knoppen niet kleverig; 4 rode of (geel)groene
kroonbladen, bovenste duidelijk langer dan de kelk: Aesculus jlava, A. glabra, A. pavia en A.
sylvatica.
/
Volgens Hardin (1957), die een diepgaande studie maakte en vervolgens een zeer uitgebreide
monografie van de Hippocastanaceae publiceerde, is Billia de meest oorspronkelijke vertegenwoordiger van de familie. Van Aesculus staat de Sectie Parryanae hier het dichtst bij en staan op hun
beurt de Secties Aesculus, Calothyrsus en Macrothyrsus weer het dichtst bij de Sectie Parryanae. De
Sectie Pavia vertegenwoordigt een aparte ontwikkelingslijn met de rode bloemkleur van A. pavia als
een oerkenmerk samenhangend met de bestuiving door kolibries. Op basis van de resultaten van
pollenmorfologische studies kwam Pozhidaev (1995) tot een indeling van het geslacht in 4 groepen.
In de eerste groep, waarvan het stuifmeel sterk overeenkwam met dat van Billia, kwamen de soorten
van de 3 tot Amerika beperkte secties (Macrothyrsus, Parryanae en Pavia). Groep 2 bevat de soorten
van de Sectie Aesculus en A. californica (Sectie Calothyrsus). In groep 3 plaatste hij 3 soorten van
Sectie Calothyrsus (A. chinensis, A. indica en A. wilsonii). De overige door hem onderzochte soorten
van Sectie Calothyrsus (A. assamica, A. megaphylla, A. polyneura en A. wangii var. rupicola)
werden in groep 4 geplaatst.
Naast de uitgebreide informatie in dendrologische standaardwerken (Bean, Boom, Krüssmann)
werden dendrologisch interessante verhandelingen over het geslacht van de hand van Fontaine
(1990) en Wright (1985) gepubliceerd. Zie hiervoor de literatuurlijst.
HYBRIDEN
De meeste hybriden die zijn beschreven, zijn onderlinge kruisingen van de 4 soorten van de Sectie
Pavia. Ook in de natuur, waar de arealen van de soorten elkaar overlappen, wordt op die plaatsen veel
introgressie waargenomen. Dit is vooral het geval in de Piedmont in het noorden van de staat
Georgië, waar in een zone van 200 km lengte hybridezwermen worden aangetroffen van A. sylvatica
x A. pavia en A. sylvatica x A. jlava (DePamphilis & Wyatt, 1989). A. sylvatica hoort hier van nature
thuis, maar op plaatsen waar veel bomen van deze hybride staan, groeit soms geen van de
oudersoorten. DePamphilis & Wyatt onderzochten deze populaties met tal van nieuwe technieken en
zij hebben uitgebreide waarnemingen verricht. Een grote invloed heeft waarschijnlijk een kolibriesoort (Archilochus colub ris) die uitzwermend naar het noorden vanuit Mexico het stuifmeel over
grote afstanden zou vervoeren. Deze hybridisatie heeft er toe geleid, dat men bijvoorbeeld de rode
bloemkleur van A. pavia soms ook een beetje terugvindt bij A. sylvatica.
Bij de overige kruisingen is steeds A. hippocastanum betrokken. De hybriden zijn, zolang ze nog in
het vegetatieve stadium zijn, vaak zeer moeilijk te onderscheiden. Bloemen en vruchten zijn
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hiervoor onontbeerlijk. Enkele complexe hybriden werden als hybridesoort beschreven. Deze zijn
ook aan de generatieve kenmerken nog nauwelijks goed te onderscheiden en een dergelijke
naamgeving is daarom weinig zinvol. Het is beter, zoals bijvoorbeeld bij Malus, om dergelijke
complexe hybriden, als ze voor de cultuur interessant zijn, alleen een cultivarnaam te geven.
De hybriden zijn voor een deel zeer groeikrachtig. Gerichte kruisingen zijn er weinig geweest.
CULTUUR
Paardekastanjes groeien op bijna alle grondsoorten, al gedijen ze niet echt op heel voedselarme of
heel natte bodems. Ook sterk verdichte bodems zijn ongewenst, omdat het wortelgestel vrij
oppervlakkig is. Ze zijn enigszins gevoelig voor strooizout. Er kan soms enige aantasting zijn door
bladvlekkenziekte veroorzaakt door de schimmel Guignardia aesculi (PECK) V.B. STEWART. Door de
schimmel ontstaan donkerbruine vlekken op de blaadjes en de bladstelen, gevolgd door bladvaL
In de kwekerij kan een te rijke grond tot een tweede schot (St-Janslot) leiden, dat vaak niet goed
afrijpt en geen eindknop vormt. Als onderstam worden vrijwel altijd zaailingen van de Witte
paardekastanje (A hippocastanum) gebruikt. Aesculus wordt in de herfst of in het voorjaar geënt. Bij
zaaien dienen de zaden te worden gelegd met de navel (hilum) van de zaden naar beneden. Zo
ontwikkelt zich een mooie rechte wortelhals.

SORTIMENT
Aesculus arguta - zie Aesculus glabra var. arguta
Aesculus x arnoldiana SARGENT (Verenigde Staten, 1900)

(Aesculus glabra x A. hybrida)
Deze complexe hybride is in 1900 in het Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., USA ontstaan.
De afschilferende schors is geërfd van A. glabra, evenals de iets gestekelde vrucht. Aan A. pavia
herinneren de roodachtige bovenste kroonbladen met gesteelde klieren. De knoppen van deze
hybride zijn in het voorjaar vaak mooi roze.

Struik of kleine boom. De kroonbladen variëren van geel tot rood binnen eenzelfde plant of zelfs
bloeiwijze. Vruchten enigszins wrattig.
Dit is een natuurlijke hybride uit de staten Arkansas en Missouri.
Aesculus californica (SPACH) Nurr. - Westelijke Verenigde Staten (Californië), ingev. circa 1850
Een tot 1.2 m hoge, veelstammige struik of kleine boom. Het blad is vrij klein en 5-7 -tallig. De
bloeiwijzen zijn zeer groot en hangen tijdens de bloei enigszins over. De kelk is min of meer
tweelippig. De kroon is wit met gele, later roze vlekken. De bloeitijd is van half juni tot half juli. De
vruchten zijn peervormig en glad. De zaden kiemen vóór de winter.
A. californica hoort thuis in de kuststreek van Californië en de voet van de Sierra Nevada.
De soort is in Nederland op zich winterhard, maar komt zeer vroeg in blad en is daarom gevoelig
voor nachtvorst. Een fraai exemplaar is te zien in de botanische tuin van Cambridge (Engeland).
Aesculus californica 'Canyon Pink' (Sante Barbara Botanie Garden, Californië, USA, vóór 1980)
Deze plant werd geselecteerd door Dara Emery vanwege de grote bloeiwijzen en de rijke bloei. De
plant was opgekweekt van zaad verzameld in Monterey County, Californië.
Aesculus x carnea HAYNE- Rode paardekastanje- (Duitsland, circa 1818) - zie kleurenfoto blz. 18

(Aesculus hippocastanum x A. pavia)
Boom, 15-20 m hoog. Knoppen iets kleverig. Bladeren met 5-7 blaadjes, die sterk gelijken op die van
A. hippocastanum. Ze zijn echter kortgesteeld en donkerder en zijn enigszins gerimpeld of gekroesd.
De goed windbestendige bomen komen eerder in blad dan A. hippocastanum en de bladeren blijven
ook langer aan de boom. De bloeiwijzen zijn 15-20 cm lang. De kroonbladen zijn licht- tot
helderrood. De meeldraden steken iets uit. De vruchten hebben enkele kleine stekels.
Deze hybride is in het begin van de 19e eeuw in Duitsland ontstaan en waarschijnlijk pas onderkend
toen de boom tot bloei kwam. Het is een allodiploïd en heeft van beide ouders het volledige aantal
chromosomen (2n=80), een zogenaamde spontane verdubbeling. Bij alle soorten is het steeds
2n=40. Deze hybride ontwikkelt zich als een normale (natuurlijke) soort en wordt door bepaalde
dendrologen ook als zodanig beschouwd. Ze is dus o.a. zaadvast. Diverse zaailingen werden in de
loop van de jaren van een cultivarnaam voorzien.
Ondanks dat de in cultuur zijnde, vaak van zaad gekweekte bomen niet uniform zijn, kreeg de Rode
paardekastanje in Dendraflora 4 (1967) toch 2 waardesterren. A. hippocastanum kreeg er, als soort,
slechts 1.

Aesculus assamica GRIFFITH - Oost-Himalaja, China (Zuidwest-Yunnan)
Boom tot 25 mmeteen lichtgrijze bast. Bladeren met 5-9 gesteelde blaadjes met een fijngezaagde
rand, leerachtig. Bloemkroon wit met gele macule.
Deze soort van de gematigd tropische zuidzijde van Himalaja, van Zuidwest-Yunnan tot in Assam
(Noordoost-India)) wordt gevonden tot op een hoogte van circa 1200 m. Een studie van het pollen
door Pozhidaev (1995) wijst op een nauwere verwantschap met enkele recent voor Yunnan
beschreven soorten dan met A. indica van de westelijke Himalaja. Deze soort is in België op de
kwekerij van de co-auteur in cultuur. Een op dit moment 10 jaar oud exemplaar staat er onbeschermd
in de tuin.

Aesculus x carnea 'Batouwe' (NAKB, Nederland, 1985)
Op zoek naar een op de kwekerij goed groeiende Rode paardekastanje werd in de Betuwe de
originele boom van deze cultivar door de NAKB geselecteerd. De cultivarnaam 'Batouwe' slaat op
een oud woord voor Betuwe. In de kwekerijfase (slagingspercentage en groei) zijn de resultaten
beter dan met de veel gekweekte 'Briotii' . Ook groeit deze selectie rechter dan ' Briotii'.

Aesculus 'Autumn Splendor' (University of Minnesota, St Paul, Minnesota, U.S.A., 1980)
Boom tot 15 m hoog met ronde kroon. De binnenste knopschubben zijn roze gekleurd bij het
uitlopen. Blad met 5 blaadjes, donkergroen, aanvankelijk behaard, later kaal. Bloemen geel met een
oranjerode blos op de bovenste kroonbladen. Opvallende kastanjebruine herfstkleur.
Deze cultivar werd geselecteerd in het University of Minnesota Landscape Arboretum vanwege de
mooie herfstkleur na een observatieperiode van 20 jaar. De boom was gekweekt uit zaad dat onder de
naam A. sylvatica was verkregen van het Morton Arboretum in Lisle, Illinois. De boom staat qua
kenmerken het dichtst bij de complexe hybride A. x arnoldiana. De selectie zou ook geen last hebben
van bladvlekkenziekte. De ervaring van de co-auteur met deze cultivar zijn matig. Gedurende de vijf
jaar, dat deze op zijn kwekerij in cultuur is, is van de fraaie herfstkleur nog niets gebleken, noch bleek
resistentie tegen bladvlekkenziekte. Lit.: Bergmann, Pellett & Hackett (1989).

Aesculus x carnea 'Briotii' (Trianon, Frankrijk, 1858) - zie kleurenfoto blz. 18
Boom tot 15 m hoog met een breed-kegelvormige kroon en doorgaande kop. Bladeren met
donkergroene, enigszins geplooide, typische roodgetinte basis van de hoofdnerven van de blaadjes.
Bloemen helderrood en groter dan die van A. x carnea.
Deze prachtig bloeiende cultivar werd in 1858 in Trianon, Frankrijk van zaad gekweekt. De boom
groeit vrij langzaam en om die reden zijn er "valse" in omloop gebracht. Dit was aanleiding voor de
NAKBom te zoeken naar een "echte" ' Briotii' als uitgangsmateriaal voor de boomkwekers. In 1962
werden hiervoor door de Regelingscommissie Sierbomen NAKB op diverse plaatsen bomen
gekeurd. In het keuringsrapport in Dendraflora Nr 4 (1967) werden aan 'Briotii' als enige van het
Aesculus-sortiment 3 waardesterren toebedeeld, ondanks dat het vaak moeilijk is om hiervan een
rechte boom te kweken.

Aesculus x bushii ScHNEIDER (Verenigde Staten, 1901)

Aesculus x carnea 'Foliis Marginatis'
De blaadjes zijn lichtgroen met een gele rand, die weer zijn omgeven met een donkergroene
buitenrand. Ook deze bontbladige cultivar is onstabiel.

(Aesculus glabra x A. pavia)
syn. Aesculus x mississippiensis SARGENT
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Aesculus x carnea 'Aureomarginata'
Een vrij onstabiele bonte cultivar met geelgerande blaadjes.
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Aeseulus x earnea 'Fort MeNair'
Een Amerikaanse selectie. Er zijn geen verdere gegevens van.

helmdraden, die meer dan tweemaal zo lang zijn dan de kroon. Een en ander wijst er op, dat dit een
"goede" soort is.

Aeseulus x earnea 'O'Neill'
Dit is ook een Amerikaanse selectie. Verdere gegevens ontbreken eveneens.

Aesculus + dallimorei SEALY (Engeland, 1955)
Een entbastaard van A. hippocastanum en A. flava , genoemd naar de ontdekker William Dallimore.
Deze ontdekte in Bidborough, Kent, Engeland, een A. flava met een tak, die op de Witte paardekastanje geleek. Het bleek, dat de tak was ontstaan op de entplaats met A. hippocastanum als meest
waarschijnlijke onderstam. Het blad is nogal grof dubbelgezaagd. De bloemen hebben 4 witte
kroonbladen met rode en lichtgele vlekken en de onderste twee zijn duidelijk kleiner. Sealy
beschreef deze entbastaard in 1956. De plant is op bescheiden schaal in cultuur in Engeland.

Aeseulus x earnea 'Piantierensis' (Simon-Louis Frères, Metz, Frankrijk, 1894)
syn. Aesculus x plantierensis ANDRÉ
Boom met een vrij piramidale kroon. Bladeren met 7 blaadjes. Bloemen flets vleeskleurig roze.
Geen vruchten.
Deze triploïde cultivar heeft 60 chromosomen (40 van A. hippocastanum en 20 van A. pa via) en is
ontstaan in 1894 in de kwekerij van Simon-Louis Frères te Plantières nabij Metz uit een terugkruising van A. x camea met A. hippocastanum, een van de ondersoorten. Volgens de botanische
code moet deze tot de hybride A. x camea worden gerekend. De benaming A. x plantierensis,
waaronder deze kastanje lang bekend is geweest, is derhalve onjuist. Deze kastanje is door de
keuringscommissie in Dendraflora Nr 4 (1967) ontraden. De sierwaarde van de bloemen is gering,
maar de vorm van de boom en het ontbreken van vruchten zijn zeker een pluspunt voor gebruik als
straatboom.

Aesculus chekiangensis - zie onder Aeseulus ebioensis

Aeseulus ebioensis BuNoE - Noordoost-China, ingev. 1912
Een tot 25 m hoge boom met een grijze stam, op oude leeftijd afbladderend in plaatjes zoals Acer
pseudoplatanus. De 5-7 gesteelde blaadjes hebben een vrij scherp getande rand. De grote bloeiwijze
heeft een tot 35 cm lange rachis (algehele bloemsteel). De 4 kroonbladen van de bloemen zijn wit en
onbehaard. De vruchten hebben een ruw oppervlak.
Deze soort is bekend van Noordoost-China uit de omgeving van Beijing (Peking), waar ze bij
tempels en huizen zou zijn geplant. Verder is de boom bekend van de provincies Zhejiang
(Chekiang), Noord-Henan (Noord-Honan) en Zuid-Shanxi (Zuid-Shansi). De bekende Belgische
verzamelaar Joseph Hers trof deze nergens in het wild aan en Hardin (1960) merktin dit verband op,
dat het hier mogelijk gaat om een gekweekte herkomst van A. wilsonii.
Op de tekeningen in de Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae 46 heeft A. chinensis een in verhouding
tot het blad zeer grote bloeiwijze en bloemen met onbehaarde kroonbladen. De bloeiwijze van A.
wilsonii heeft naar verhouding tot het blad een veel kortere rachis en kroonbladen met een behaarde
rand. Helaas is deze Chinese Flora geheel in Chinese tekens gesteld en kon derhalve geen kennis
worden genomen van de door W.P. Fang gemaakte beschrijvingen. In Roy Lancaster's "Travels in
China" (1989) staat eveneens een foto van een bloeiende A. chinensis, met opvallend grote
bloeiwijzen.
Hu en Fang onderscheidden in 1960 een A. chekiangensis. Deze soort werd in 1981 door Fang als
variëteit onder A. chinensis gerangschikt: A. chinensis var. chekiangensis (Hu & FANG) FANG.
In Engeland zijn de ervaringen met A. chinensis in de cultuur vrij teleurstellend, vanwege de ·
gevoeligheid voor nachtvorst, vooral als jonge boom. In Nederland is er een ongeveer 3 m hoge en
brede struik in de collectie van Arboretum Trompenburg. Dit exemplaar bloeide in 1996, maar werd
nog niet gedetermineerd. In België op de kwekerij van de co-auteur zijn van twee verschillende
herkomsten planten in cultuur.
Aesculus tçhinensis var. chekiangensis - zie onder Aeseulus ebioensis

Aeseulus ebuniana Hu & FANo- China
In 1960 beschreven Hu & Fang niet minder dan 8 nieuwe soorten van Aesculus voor China. Deze
bleven, nadat ze in 1962 waren gepubliceerd voor de rest van de wereld volslagen onbekend, totdat
ze in 1981 door Fang werden opgenomen in deel 46 van de Chinese Flora Reipublicae Popuiaris
Sinicae. Bij die gelegenheid werden er overigens 2 tot de rang van variëteit teruggebracht. Fang
plaatste al deze nieuwe soorten in de Sectie Calothyrsus.
Op de tekening in bovengenoemde Flora wordt een blad met 7 blaadjes met een zeer fijngetande
bladrand getoond, dit in tegenstelling tot de afbeeldingen van A. chinensis en A. wilsonii, waar de
bladrand duidelijk getand is. Bij de afgebeelde bloem valt de diep gespleten kelk op en de
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Aeseulus 'Digitata' (Frankrijk?, vóór 1864)
syn. Aesculus hippocastanum ' Digitata'
Deze langzaam groeiende boom met kleine bladeren met een gevleugelde bladsteel en meestal
slechts 3-5 smalle blaadjes, ontstond waarschijnlijk vóór 1864 in Frankrijk. De knoppen zijn licht
kleverig en staan in de winter half open. De jonge scheuten zijn dicht behaard als bij A. hippocastanum, maar de manier waarop de bladeren zijn gerangschikt, herinnert aan die van soorten in de Sectie
Pavia. Dolatowski (1986a) wijst verder op de vlakke kroonbladen (bij A. hippocastanum zijn ze aan
de rand gekruld) en de ongeklierde (en daardoor ongestekelde) vruchten, die altijd voortijdig
afvallen. Dit bracht hem tot de overtuiging, dat het hier om een hybride gaat van A. hippocastanum
en waarschijnlijk een soort van de Sectie Pavia. Het is volgens hem zeker ook geen dwergvorm. Er
zijn in Polen oude exemplaren van 10 en 16 m hoog.

Aesculus discolor - zie Aeseulus pavia

/

Aesculus discolor var. mollis - zie onder Aeseulus pavia 'Koebnei'
Aesculus x dupontii - zie Aesculus x mutabilis
Aesculus x dupontii ' Hessei' -zie Aesculus x mutabilis 'Hessei'

Aeseulus flava SoLANDER-Gele pa via- Oost-Verenigde Staten, ingev. 1764 - zie kleurenfoto blz.
18
syn. Aesculus octandra MARSHALL
Aesculus flava AITON
Boom van 20-30 m hoog en een stamdiameter tot 1.5 m. De twijgen zijn bezet met lenticellen. De
bast is eerst grijsbruin, later bezet met schubben, die groter worden naarmate de boom ouder wordt.
Bladeren met 5-7 blaadjes. Deze zijn omgekeerd-eirond tot ovaal en fijngezaagd. De bladeren zijn
aan de onderzijde roodachtig bruin donzig behaard. De bloeiwijzen zijn tot 18 cm lang. De
bloemsteeltjes zijn beklierd. De bloemen zijn licht- tot diepgeeL De kelk is klokvormig en aan de
buitenzijde en de rand met klierharen bezet. De kroon heeft 4 ongelijke kroonbladen. De bovenste
zijn het langst en de nagels zijn 3 x zo lang als de plaat. Bij de onderste hebben de nagels half de
lengte van de bovenste en zijn deze nagels ongeveer even lang als de plaat. De platen zijn aan de
bovenzijde met klierharen bezet en hebben een behaarde rand. De 7 of 8 meeldraden steken niet uit
de bloem. Het vruchtbeginsel is behaard en de stijl is niet langer dan de onderste kroonbladen. De
vruchten zijn glad of hebben kleine kuiltjes. Het hilum van de zaden is groter dan dat van de zaden
van A. glabra.
Het areaal strekt zich uit van Zuidwest-Pennsylvanië tot Illinois, Zuidoost-Ohio, West-Virginië,
Oost-Kentucky, Tennessee, Noordoost-Alabama, Noord- en Zuid-Carolina en Noord-Georgië. Het
areaal overlapt voor een deel dat van A. glabra en in het uiterste zuiden dat van A. pavia en A.
sylvatica. De soort groeit vooral op de betere gronden in gemengde, bladverliezende loofbossen met
o.a. Acer saccharum, Liriodendron tulipifera en Tilia americana var. heterophylla en is daarin vaak
dominerend.
Hardin (1957) accepteerde in zijn monografische studie niet de eerder door Sargent onderscheiden
var. vestita met dichtbehaarde bladeren en scheuten en var. virginica met roodachtige bloemen.
Dergelijke behaarde bomen komen verspreid voor in het hele areaal. De rode bloemkleur van var.
virginica is mogelijk een gevolg van bastaardering met geplante exemplaren van A. pavia.

De naam A. octandra MARSHALL (1785) werd een synoniem toen bleek datA.flava, die Aiton in 1789
had gepubliceerd, was gebaseerd op een beschrijving van Solander. Deze beschrijving was door
Solander zelf in 1778 in een in Edinburgh uitgegeven catalogus gepubliceerd (Meyer & Hardin,
1987).
De soort onderscheidt zich van de overige soorten van de Sectie Pavia vooral door de beklierde
bloemsteeltjes.
In Dendraflora 4 (1967) werd de soort 1 waardester toebedeeld.

Aesculus flava 'Vestita' (NAKB, Nederland, 1970)
Door Sargent werd binnen A. flava een var. vestita onderscheiden, die later door Fernald tot forma
werd teruggebracht, namelijk f. vestita (SARGENT) FERNALD. Deze onderscheidt zich door de donzige
beharing van de jonge twijgen en de onderzijde van de bladeren. Dergelijke behaarde bomen komen
in diverse populaties voor en Hardin vond het onderscheiden ervan overbodig.
Zoals vaker blijft de naam in de cultuur in gebruik. De NAKB verspreidde vanaf 1970 onder de naam
'Vestita' enthout afkomstig van een fraai exemplaar in het Haagse Zuiderpark. Deze rijkbloeiende
boom met een brede kegelvormige, open kroon was door Doorenbos verkregen van het Arnold
Arboretum, Mass., USA. De bloemen zijn lichtgeel met rode vlekken. De voor f. vestita karakteristieke beharing ontbreekt echter! De boom werd in 1967 door de toenmalige Regelingscommissie
Sierbomen NAKB met één ster gewaardeerd.
Aesculus georgiana - zie Aesculus sylvatica en A. sylvatica 'Georgiana'

Aesculus glabra WILD. (var. glabra) - Centraal- en Zuidoost-Verenigde Staten, ingev. 1808
Boom tot 20 m hoog, meestallager en met een ronde kroon. De bast is ruw en op oudere leeftijd sterk
gegroefd en in dunne plakjes afschilferend. De knoppen zijn cilindrisch, lang toegespitst en niet
kleverig. Gekneusde takjes stinken erg. Het blad bestaat uit meestal5, soms tot 7 blaadjes. Deze zijn
omgekeerd-eirond en al dan niet lang toegespitst. De bladonderzijde is zeer variabel van vrijwel kaal
tot viltig of wollig behaard en van donkergroen, tot bleekgroen of grijs. De bloemen zijn bleekgeel of
groenachtig geel. De klokvormige kelk is behaard en heeft 5 ronde, min of meer gelijke lobben. De 4
kroonbladen zijn ongeveer even lang. De bovenste hebben een behaarde nagel, die half zo lang is als
de vrij smalle plaat. De onderste kroonbladen hebben een zeer korte, behaarde nagel en een bijna
ronde, eivormige of omgekeerd-eironde plaat. De 7 meeldraden reiken tot buiten de bloem. De
bovenste helft van de helmdraden is behaard. De zaadknop is bezet met klierharen en heeft een
behaarde stijl. De vruchten zijn eirond tot omgekeerd-eirond en bezet met stekels. Deze vallen soms
af of zijn nauwelijks aanwezig. De zaden hebben een klein hilum.
A. glabra heeft een groot areaal dat zich uitstrekt van West-Pennsylvanië westwaarts tot Iowa en
zuidwaarts tot West-Arkansas, Centraal-Tennessee, Noord-Alabama en voorts enkele kleine locaties
in Centraal-Alabama, Centraal- en Oost-Mississippi en Oost-Tennessee.
Deze variabele soort is dus vooral te herkennen aan de gegroefde stam, de meeldraden die tot buiten
de bloem reiken en de gestekelde vruchten.
Naast de variëteit arguta werden door Haretin in deze vormenrijke soort geen variëteiten of forma' s
geaccepteerd. Volgens hem zijn enigszins afwijkende planten het gevolg van introgressie met A.
flava en A. pavia (introgressie = hybridisatie van soorten in een gebied waar deze gezamenlijk
voorkomen, waarbij de hybriden zich meestal niet kunnen handhaven, maar wel via terugkruising
met één van de ondersoorten bepaalde kenmerken kunnen overdragen van de ene op de andere
soort). Sargent beschreef 3 van dergelijke variëteiten, namelijk: leucodermis, micrantha en monticola. De laatstgenoemde is een dwergstruik en volgens Haretin louter het gevolg van slechte condities
op de natuurlijke standplaatsen. Fernald onderscheidde een sterk behaarde f. pallida en Rehder de
var. sargentii met 7 blaadjes.
A. glabra is dus vooral te onderscheiden van de overige soorten van de Sectie Pavia door de
gegroefde stam, de stinkende geur van gekneusde twijgen, meeldraden die tot buiten de bloem reiken
en de gestekelde vruchten.
De soort wordt in ons land zeer weinig aangeplant. De herfstkleur is soms fraai oranjegeel. Deze
boom is geschikt voor aanplant in parken.
Aesculus glabra var. arguta (BucKL.) RoBINSON-Zuid-Verenigde Staten, ingev. 1909
syn. Aesculus arguta BucKL.

Kleine b~om of~~uik, tot 6 m ho~g. Minder sterk gegroefd dan de soort. Bladeren met 7-11, vrij
langwerpige, VriJ hcht~oe?e blaadJes, _m~t een scherp gezaagde, soms onregelmatig dubbelgezaagknop waardoor bij het uitlopen een zeer apart effect
de bladrand. De blaadJes Zitten ~edraru~ m
ontstaat. De kroonbladen verschillen emgszms van de soort. De nagel van de bovenste is even lang
als de plaat en d~ onderste hebben een smallere plaat. De stekels van de vruchten vallen af en soms
ontbreken ze vnJweL
Het areaal strekt zich uit van Noordwest-Kansas tot Centraal- en Oost-Texas en zuidwaarts tot Real
County. Het ligt dus westelijk van dat van de soort.
Het is een kleine boom, waaraan meer aandacht zou moeten worden besteed.

?e

A~s~ulus gl_abra 'Oct?ber Red' (Boomkwekerij "Pavia", Deerlijk, België, 1993)
Dit IS een eigen selectie van de co-auteur met een dieprode herfstkleur.

Aesculus glaucescens - zie Aesculus x neglecta

Aesculus x hemiacantha TorA
(Aesculus hippocastanum x A. turbinata)
Deze bastaard is waarschijn~jk na spontane _kr~ising op meer plaatsen ontstaan. De beschrijving is
gebaseerd op een exemplaar m het Poolse Kornik Arboretum (Dolatowski 1986b). Het jonge blad is
n~ het opengaan van de knoppe~ felrood gekleurd. De bloemen zijn iets kleiner dan die van A.
h1ppocasta~~m. De ~~uchten ZIJn Iets gestekeld. Een fraai exemplaar met een ronde kroon staat in het
Arboretum HemelriJk", Essen, België.

Aesculus hippocastanum L. - Witte paardekastanje- Zuidoost-Europa, ingev. ;1572
Grote boom tot ~5 m ho~? met een ronde kroon. Knoppen zeer kleverig. Bladeren met 5-7
ongest~~lde blaadJes: Ze ZIJn omgekeerd-eirond, onregelmatig getand. In de nerfoksels aan de
onderziJd_e staan toetjes bruine haren. De bloeiwijzen zijn tot 30 cm lang en tot 10 cm in doorsnede.
~e 4-~ Witte kroonbladen hebben een gele macule, die roze verkleurt. Er zijn meestal? meeldraden
die bmten de kroon steken en de vruchtbeginsels zijn met klierharen bezet. De basis hiervan groeit ui~
tot de stekels van de vrucht.
De eerste b~schrijving en afbeelding van de Witte paardekastanje is van Matthiolus (1565), die van
de ?ostenriJkse gezant Busbeek (of de Vlaamse geneesheer Quackelbeen) uit Konstantinopel een
takje met vruc~ten kreeg toe~~stuurd. In 1572 plantte Clusius in de keizerlijke tuin van Wenen de
eerste zaden, dte de OostenriJkse gezant Ungnad vanuit Konstantinopel had toegezonden. In de
daarop volgende eeuw kwam de boom in diverse botanische tuinen terecht. Daarna ging het zeer snel
en werd de boom overal aangeplant.
De ~itte p_aardekasta_nje is ?P d_e Balkan inheems in Albanië, Noord-Griekenland, Macedonië en
Servie e~ m een klem gebied m Oost-Bulgarije (Preslav Planina). Ondanks dat dit wel wordt
vermeld m bepa~de de?drologische werken en flora's (Hegi, 1967), is deze niet inheems in Turkije
of verder oosteliJk tot m Noord-Iran en de West-Himalaja.
In het keuringsrapport in Dendraflora Nr 4 (1967) werd aan de soort 1 waardester toegekend.
Aesculus hippocastanum 'Albovariegata' (Engeland, 1770)
Een bonte paardekastanje met witgevlekte blaadjes. Waarschijnlijk niet meer in cultuur aan te
treffen.
Aesculus hippocastanum 'Aureovariegata'
Blaadjes geel gevlekt. In cultuur zeldzaam. Eenjong exemplaar is aanwezig in de Botanische Tuinen
van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' (A.N. Baumann, Bollwiller, Frankrijk, 1822) _ zie kleurenfoto blz. 18
Grote bo?m met typisch afstaande zijt~en, die al kort daarna weer recht omhoog groeien als een
meerarrmge kandelaar. De bloemen ZIJn gevuld en steriel. De bloeitijd duurt daardoor ook langer
dan van de soort.
Deze gevuldbl?emige cultivar ~e~d door ~.N. Baumann in 1819 ontdekt als een mutatie (sport) aan
een gewone Witte paardekastanJemeen tum nabij Genève. Hij stuurde enthout ervan naar zijn vader,
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een in die tijd bekende boomkweker in Bollwiller.
. .
..
.
Het is een goede straatboom, die geen of slechts zeer we1rug (vnJ klelile) vruchten draagt. In
Dendraflora Nr 4 (1967) werd deze kastanje met 2 sterren gewaardeerd.
Aesculus hippocastanum 'Crispa' (J. Booth, Hamburg,_Duitsland, vóór 1838)
Kleine boom met een compacte piramidale kroon. BlaadJes kort en breed.
Aesculus hippocastanum 'Digitata' - zie Aesculus 'Digitata'

Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gol_d ' (Engeland, vóór _1990) - zie kleurenfoto b~z. 35
Jonge bladeren lichtgeel met roze spikkels, later.~chtgroen en g~voeli?, v~or zonn~?rand. Het JOnge
blad is ook nachtvorstgevoelig. De oorspronkelijke boom staat lil de Wildemess Garden van het
bekende Hampton Court ten westen van Londen.

Aesculus hippocastanum 'Wisselink' (W. Wisselink, Aalten, Nederland, 1988)
Een geelbladige cultivar. De plant blijft de gehele zomer geelachtig en de bladeren verbranden niet in
de zon.
Deze selectie werd door de winner in 1984 in zijn vroegere woonplaats Varsseveld gevonden.
Aesculus hippocastanum 'Zagreb' (M.M. Bömer, Zundert, Nederland, circa 1990)
De cultivar 'Zagreb' werd geselecteerd in een beplanting in Zagreb, Kroatië, door A. Charlier te
Esneux, België. De jonge bladeren zijn aanvankelijk enigszins roze.
Deze cultivar is op zeer bescheiden schaal verspreid door boomkwekerij Bömer, maar is thans weer
uit cultuur genomen. Het bleek geen verbetering te zijn van A. x neglecta 'Erythroblastos' .
Aesculus x hybrida DC.
(Aesculus flava x A. pavia)

Aesculus hippocastanum 'Henkelii' (Henkel Nurseries, Engeland: vóór 1904) .
.
.
De bladeren zijn kleiner dan die van de soort ~-n de bla~and IS onregelmatig: franJeachtig
dubbelgezaagd. In Bean' s "Trees & Shrubs" wordt biJ deze cultivar opgemerkt datA. htP_pocastanum
'Incisa' mogelijk er ook zo uitzag, daarmee suggererend, dat de laatstgenoemde mt de cultuur
verdwenen zou zijn.

In enkele dendrologische werken wordt A. x hybrida beschouwd als een natuurlijke hybride, maar de
arealen van de oudersoorten grenzen niet aan elkaar. De boom waar De Candolle deze bastaardsoort
op baseerde stond in de botanische tuin van Montpellier, Frankrijk. De in cultuur zijnde exemplaren
zijn afkomstig van diverse herkomsten. Het zijn steeds op A. flava gelijkende bomen. De bloemen
zijn meestal tweekleurig, geel en rood of variëren van geel tot rood binnen eenzelfde bloeiwijze.

Aesculus hippocastanum 'lncisa' (J. Booth, Hamburg, Duitsland, 1838)
..
.
Boom, kleiner dan de soort met bladeren als bij 'Henkelii' beschreven. Volgens Krussmann met
meer in cultuur.

Aesculus indica (CAMB.) HooK. - Noordwest-Himalaja, ingev. 1851
Boom tot 30 m hoog met een grijze, bij oude bomen ruwe en afschilferende bast. Bladeren met 5-9
donkergroene, glimmende, vrij grote blaadjes met een fijngezaagde rand. Bij het uitlopen varieert de
kleur van het blad van bronskleurig roze tot chocoladebruin. De grote bloeiwijzen zijn tot 30, soms
tot 40 cm lang en 10 cm breed. De bloemen hebben een regelmatige buisvormige ke)k met 5 slippen.
Van de 4 kroonbladen vallen vooral de bovenste 2 op vanwege de macule, die van geel, via oranje
naar roze verkleurt. De vruchten zijn iets wrattig.
Deze soort groeit van nature tussen 1000 en 3000 min Noordoost-Afghanistan, Pakistan, Kashmir
en West-Nepal. Browicz (1972) onderscheidde in het westelijk deel van het areaal een var. concolor
en in het oostelijk deel een var. indica. Deze laatste had meer leerachtig blad met witachtige
onderzijde. In de later gepubliceerde "Flora of West Pakistan" worden door Nasir (1975) geen
variëteiten onderscheiden en wordt A. indica var. concolor als synoniem genoemd.
A. indica is een prachtige boom met zijn grote glimmende bladeren en de schitterende bloei in
juni-juli. In Nederland lijdt de boom regelmatig van vorst en er zijn alleen in het kustgebied, o.a. in de
Leidse Hortus goede exemplaren te vinden.

Aesculus hippocastanum 'Laciniata' - zie Aesculus 'Laciniata'

.
.
Aesculus hippocastanum 'Luteovariegata' ~Engeland, 1770)
Blaadjes geel gevlekt. Mogelijk nog ergens lil cultuur. In de Botarusche Tulilen van de Landbouwuniversiteit te Wageningen was rond 1960 nog een exemplaar aanwezig (Hensen, 1963).
Inmiddels is deze boom verdwenen.
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' (1855)
.
.
.
Boom met een bolvormige kroon. Jonge blad geelachtig groen met witte stippen. Bloemen Iets
roomwit.
.
1967 t
" "
Heeft als parkboom in het voorjaar korte tijd veel effect. In het keunngsrapport van
me een s
gewaardeerd. De cultivar 'Wisselink' is beter.
Aesculus hippocastanum 'Monstrosa'
.
.
Dwergstruik met sterke bandfasciatie. Zeer langzame groei.. ~eme, _do~ergroene bladeren. Alleen
van korte normale scheutjes te vermeerderen. Een oude strmk IS te z1en m het Arboretum Trompenburg in Rotterdam.
Aesculus hippocastanum 'Pumila' (vóór 1869)
.
, . . ,
Dwergstruik met gevulde bloemen. Bladeren gel~jke~ sterk op d1e van A. D1g1tata : maar zon?er
gevleugelde bladsteel. Dolatowski (1986) merkt lil dit verband op, dat - toen Koch ~ 18~9 beide
cultivars beschreef - hij de bloemen van A. 'Digitata' nie~ ken~e. Later plaatste D1ppel m ~~92
'Pumila' in de synonymie van 'Digitata' met de_ toevoegmg: Eme Unterform, bes1tzt ge~llte
Blüten". Dit heeft er volgens Dolatowski toe geleid, dat veel auteurs, o.a. Bean, Boom en Kmssmann, ' Pumila' als een synoniem van A. 'Digitata' beschouwden.
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' (Dui~slan?, 1891)
..
Grote boom met sterk opgaande takken en een prrarrudale kroon. Op oudere leeftiJd wordt de boom
enigszins breder.
Aesculus hippocastanum 'Umbraculifera' (vóór 1884)
.
Dicht vertakte boom met een brede ronde kroon, uiteindelijk paddestoelvorllllg.
Een schitterend oud exemplaar met een kroondoorsnede van ruim 12 m_ _werd door de ~oofdaut~ur
waargenomen in het park nabij de ruïne van een kasteel in Roehester nabiJ Londen. Ook m het Spath
Arboretum in Berlijn komt deze cultivar voor.
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Aesculus indica 'Sydney Pearce' (Royal Botanie Gardens, Kew, Engeland, vóór 1967)
Fraaie, in mei-juni rijkbloeiende breed-piramidale boom. De originele boom staat pal bij de
hoofdingang van de bekende Kew Gardens in een groep Aesculus indica, die in 1928 door de Royal
Botanie Garden uit zaad werd gekweekt. De boom verkreeg in 1967 van de Royal Horticultural
Society een Award of Merit en in 1969 een Award of Garden Merit. Terecht, al onderscheidt de
boom zich nauwelijks van de rest van de groep.
Aesculus 'Laciniata' (A.& L. Leroy, Angers, Frankrijk, 1843)
syn. Aesculus hippocastanum 'Laciniata'
Deze paardekastanje met sterk gereduceerde, diep ingesneden blaadjes werd rond 1840 in de buurt
van Angers, Frankrijk, gevonden en in 1843 door Leroy in de handel gebracht. Er zijn meer van
dergelijke typen opgedoken en de onderlinge samenhang ervan is onduidelijk. Het is een langzaam
groeiende boom met een smalle, open kroon en sterk afuangende takken. In 1984 bestudeerde
Dolatowski (1986a) de bloeiwijzen van een boom in het Arboretum Kórnik. Evenals het blad waren
ook de bloemen sterk gereduceerd, maar hij vond toch, evenals in de rangschikking van de bladeren,
enkele duidelijke aanwijzingen, dat het ging om een hybride met een van de soorten van de Sectie
Pavia. Van 'Laciniata' staat in Ploskavice (Tsjechië) een exemplaar van 16 m hoog met een
stamdoorsnede van 2 m. Ook in België (Luik en Namen) staan mooie bomen.
Aesculus lantsangensis Hu & FANG- China
In 1960 beschreven en door Fang (1981) ingedeeld in de Sectie Calothyrsus. Er zijn verder geen
gegevens van.
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Aesculus x marylandica BooTH EX DIPPEL (vóór 1864)
(Aesculus glabra x A. jlava)
Een natuurlijke hybride. Kleine boom met opvallend gele bloemen met buiten de bloem steken~e
meeldraden. De jonge vruchten hebben enige klierharen. Deze bastaard werd beschreven op bas~s
van door de firma Booth in Hamburg rond 1864 onder die naam gekweekte planten en ts
waarschijnlijk geïmporteerd uit de Amerikaanse staat Maryland.

Aesculus megaphylla Hu & FANG- China (Yunnan)
Deze is in 1960 beschreven en werd door Fang (1981) in de Sectie Calothyrsus geplaatst. In het
onderzoek van Pozhidaev (1995) wijst het stuifmeel op een nauwe relatie met A. polyneura en A.
wangii, beide uit hetzelfde gebied. Er zijn geen verdere gegevens.
Aesculus x mississippiensis - zie Aesculus x bushii

Aesculus x mutabilis (SPACH) ScHELLE (vóór 1834)
(Aesculus pavia x A. sylvatica)
syn. Aesculus x dupontii SARGENT
Een natuurlijke hybride, maar de cultivars zijn in de cultuur ontstaan. Een kleine boom of.struik. De
bloemen hebben meestal een rode kelk en rode, roze of gele kroonbladen met meestal nog tets van de
kliertjes van A. pavia op de rand. Deze bastaard was in 1834 al in Europa in cultuur. Thans zijn in de
cultuur alleen nog enkele cultivars van belang.

Aesculus x mutabilis 'Harbinsonii' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., USA, 1905)
Su·uik met grote bladeren en een open kroon. Komt als een van de laatste paardekastanjes in blad.
Bloemkleur rood met iets geel.
.
..
Deze cultivar werd geselecteerd uit in het wild verzamelde zaden van A. sylvatzca, desUJdS onder de
naam A. neglecta var. georgiana.
Aesculus x mutabilis 'Hessei' (H.A. Hesse, Weener, Duitsland, 1909)
syn. Aesculus x dupontii 'Hessei'
Zeer vroeg uitlopende struik. Bloemen van geel naar rood verkleurend.
Aesculus x mutabilis 'lnduta' (H.A. Hesse, Weener, Duitsland, 1905) - zie kleurenfoto blz. 17
syn. Aesculus pavia 'Rosea Nana'
Zeer rijkbloeiende struik met een min of meer ronde, compacte kroon. Blad b~auwachtig groen, .a.~n
de onderzijde behaard. Herfstkleur geeloranje. Bloemen roze tot zalmkleung met geel. Bloetttjd
eind mei-begin juni. Weinig vruchten.
.
.
Wordt vaak op halfstam gekweekt en is zeer geschikt voor kleine tuinen. Deze wmdvaste culuvar
lijkt op stam geënt, geschikt als su·aatboom.
In Dendraflora Nr 4 met een "s" gewaardeerd. De Engelse RHS verleende in 1959 een Award of
Merit.
Aesculus x mutabilis 'Penduliflora' (Duitsland, 1902)
Grote struik of kleine boom met enigszins losse kroon met iets afhangende takuiteinden. Bloeiwijzen 14-15 cm lang, enigszins overhangend en daarmee een apart effect g~vend. Bloem~n met ro~e
kelk en gele kroon. Soms een gele en rode herfstkleur. Groeit als (geënte) JOnge plantvnJsterk en ts
in die fase windgevoelig.
Aesculus x neglecta LrNDL.
(Aesculus jlava x A. sylvatica)
syn. Aesculus glaucescens SARGENT
Een natuurlijke hybride, die lange tijd als een echte soort werd beschouwd en. die werd verwiss.eld
met A. sylvatica. Hardin (1957) beschouwde A. neglecta zelfs als een synomem van A. sylvatzca,
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maar herriep ~it lat~r. Li~dley baseerde de besc~ijving op een uit Frankrijk verkregen plant onder
de naam Pavza ohwenszs MTCHAUX, een synormem van A. glabra. In cultuur zijn alleen enkele
cultivars van betekenis.
Aesculus x neglecta 'Autumn Fire' (Boomkwekerij "Pavia", Deerlijk, België, 1995)
syn. Aesculus glaucescens 'Auturnn Fire'
Deze cultivar werd door D. Benoit van Boomkwekerij "Pavia" uit zaailingen geselecteerd vanwege
de fraaie oranjerode herfstkleur.
Aesculus x neglecta 'Erythroblastos' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1913)
Kleine, langzaam groeiende boom met bij het uitlopen bijzonder delicaat, lichtroze gekleurde
bladeren. Na 7 tot 10 dagen verkleuren deze naar lichtoranje en uiteindelijk naar bleek geelgroen. De
boom loopt vroeg uit en het tere blad is gevoelig voor nachtvorst. Derhalve moet deze boom op een
beschutte plaats worden geplant zonder ochtendzon. De herfstkleur is diepgeel tot oranje.
De boom werd gewonnen door Behnsch, Silezië, Duitsland en in 1913 door Späth in de handel
gebracht.
In het keuringsrapport in Dendraflora Nr 4 terecht met een "s" vermeld. De RHS verleende in 1962
een Award of Merit.
Aesculus x neglecta 'Georgiana' - zie Aesculus sylvatica 'Georgiana'
Aesculus octandra - zie Aesculus flava

Aesculus parryi GRAY - Noordwest-Mexico
s.~uik van 1-.6 m ~oog met een .grijze tot bijna witte stam. Bladeren met 5-7, soms 1-:3 blaadjes. Deze
ZIJn leeracht~g, btJna gaafrandig. en aan de onderzijde wollig behaard. De bomen zijn het grootste
deel van hetJaar kaal. Ze komen m november-december in blad en verliezen het blad tussen februari
en mei op ~et moment, dat de bloei ?egint. De bloemen hebben gedeeltelijk vergroeide kelkbladen,
4-5 roomwitte kroonbladen en ver mtstekende meeldraden. Vruchten viltig behaard. Zaden donkerbruin tot vrijwel zwart. Deze primitieve paardekastanje heeft een klein areaal in het noordwesten van
het schiereiland Baja Califcmica en groeit daar op uiteenlopende standplaatsen van zeeniveau tot
600 m daarboven. A. parryi is niet in cultuur.
~esculus parviflora WALTER-Herfstpaardekastanje-Zuidoost-Verenigde Staten, ingev. 1785zte kleurenfoto blz. 17
Struik tot 5 m, door stengeluitlopers kolonievormend. De knoppen zijn vrij klein, meestal met 4
Zichtbare schubben en niet kleverig. De takken zijn grijsbruin met kleine, lichtbruine lenticellen.
Bladeren met 5-7 zeer kort gesteelde blaadjes en fraaie gele herfstkleur. Bloeiwijze met een tot 30
cm, soms tot 45 c~ lange rachis. De bloemen hebben een klokvormige kelk en 4-5 smalle, witte
kroonbladen. De wttte helmdraden van de meeldraden steken zeer ver uit, evenals de iets dikkere
witte stijl. De bl~eiperio~e is de, l,aatste van alle soorten ~n valt in juli-augustus. De vruchten zijn
kaal. _De zade~ kiemen direct. Voor de wmter wordt een dikke penwortel gevormd. In het vomjaar
ontwikkelen zich de eerste bladeren. In het Nederlandse klimaat rijpen de zaden alleen in zeer warme
zomers, zoals die van 1994 en 1995.
De Herfstpaard.ekastanje heeft een vr~j klein areaal in deCoastal Plaines van Zuidwest-Georgië,
Centraal- en Zm~west-Alabama. Hardm onderscheidde in zijn monografie geen intraspecifieke taxa
en er~en~~ dus .met de door Rehder onderscheiden f. serotina met zeer grote bloeiwijzen. Volgens
Hardm ZIJn er m de hele populatie dergelijke afwijkingen.
Deze brede struik groeit op lichte standplaatsen zeer compact en in de schaduw veel losser. De plant
wordt vermeerderd door zomerstek of door middel van afleggers. Dirr & Burd (1977) namen
proeven met beworteling van jonge "wortelscheuten" met half ontwikkeld blad met IBA als
groeistof. De beste beworteling werd verkregen met een concentratie van 5000 ppm. De bewortelde
stekken war~~ daarna ~oed op te kweken in containers. De groei op de kwekerij is vrij langzaam en
de planten ZIJn gevoeltg voor Verticillium. Dit neemt niet weg, dat deze struik ruimere aandacht
v~rdient in plantsoenen, parken en grotere tuinen (De Jong, 1991).
Dm (1983) stelt in zijn "Manual of Landscape Plants": "Even if it never floweredit should be a
sup.erb shrub for foliage effect". Ook Bean ( 1970) steekt de lofu·ompet: "There are few shrubs about
which could more be said in favour than this".
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In het keuringsrapport in Dendraflora Nr 4 (1967) werd de soort met twee sterren gewaardeerd.
Fraaie exemplaren zijn te zien in het Cantonspark te Baarn en in het Arboretum Trompenburg te
Rotterdam. Ook in Arboretum Kalmthout, België en in Kassei, Duitsland staan mooie exemplaren.

Aesculus parviflora 'Rogers' (J.C. McDaniel, Univ. oflllinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA,
1972)
Dit is een selectie uit de f. serotina met extreem grote bloeiwijzen. De rachis kan lengten bereiken
van 45-75 cm. De bloeitijd begint ook 2-3 weken later dan die van de soort. Deze werd door
McDaniel genoemd naar dr Rogers in wiens tuin in Urbana, Illinois, de plant werd gevonden. In
Nederland nog niet in cultuur bekend.
Aesculus parvijlara f. serotina - zie onder Aesculus parviflora

Aesculus pavia L. (var. pavia)- Zuidoost-Verenigde Staten, ingev. 1711
syn. Aesculus discolor PURSH
Aesculus splendens SARGENT
Boom tot 12 m, maar meestal een struik of kleine boom van 1-4 m. Bast grijs tot bruingrijs, glad.
Twijgen roodbruin. Bladeren met 5-7 blaadjes met diepliggende nerven. Vorm, dikte en beharing
van de onderzijde van de blaadjes zijn zeer variabel. Bloeiwijze 10-25 cm lang. Bloemen rood, soms
geelachtig rood of geel. Kelk buis-klokvormig, behaard en met verspreid voorkomende gesteelde
kliertjes. Kroonbladen klierachtig behaard aan de bovenzijde en met kliertjes op de randen. De 2
bovenste kroonbladen zijn iets langer dan de 2 onderste. De 6-8 meeldraden zijn meestal iets langer
dan de bovenste kroonbladen. Het vruchtbeginsel is behaard. De vruchten zijn bolvormig tot
omgekeerd-eirond. De vruchtwand is glad met kleine kuiltjes. De zaden zijn licht kastanjebruin tot
bleek geelbruin.
Het grote areaal in het zuiden van de USA strekt zich uit van het zuiden van Illinois tot het zuiden van
Texas en aan de andere zijde van de Mississippi-delta van Noord-Tennessee langs de zuidzijde van
de Alleghanies tot in het zuiden van Virginië en zuidwaarts tot in het noorden van Florida. Het is een
typische plant van de 2e of 3e boslaag, die groeit op vruchtbare, vochtige bodems in bladverliezend
loofbos en langs oevers.
De soort is zeer variabel, nog afgezien van introgressie in het grensgebied met A. sylvatica. Diverse
planten werden als aparte soorten of variëteiten beschreven en leiden in de cultuur voor een deel nog
een hardnekkig eigen leven als aparte soort of variëteit. Hardinplaatste ze alle in de synonymie. Wel
merkte hij op, dat er in Centraaal-Texas een populatie was met gele bloemen. Omdat geelbloemige
exemplaren ook verspreid in de rest van het areaal voorkwamen, vond hij een aparte status
ongewenst. Wyatt & Lodwick (1989) maakten een uitgebreide studie van deze geelbloeiende
populatie en kwamen tot de conclusie dat dit duidelijk een apart taxon betrof (zie onder A. pavia var.
jlavescens).
In cultuur worden soms vrij grote bomen onder de naam A. pavia aangetroffen, maar van nature is
deze soort een struik of kleine boom.

Aesculus x mutabilis 'Induta'
Aesculus parviflora

Aesculus pavia 'Atrosanguinea' (Frankrijk, 1834)
Matig grote, langzaam groeiende boom, aanvankelijk opgaand, later met een brede, gesloten kroon.
Bladeren bij het uitlopen roodbruin, later lichtgroen. Herfstkleur geel tot oranje. De vrij kleine
bloeiwijzen (10-15 cm) dragen dieprood gekleurde bloemen. In het keuringsrapport in Dendraflora
Nr 4 (1967) werd deze met één ster gewaardeerd.
Aesculus pavia var. flavescens (SARGENT) CoRRELL- Verenigde Staten (Centraal-Texas)
Deze variëteit komt van nature voor aan de oost- en zuidrand van het Edwards Plateau in CentraalTexas. Deze verschilt van de soort in de gele bloemen, de klokvormige kelk en de korte meeldraden.
Met dit laatste hangt ook samen de bestuiving door grote bijensoorten en niet door kolibries, zoals bij
A. pavia. De bloeitijd is ongeveer 14 dagen later dan die van de soort.
Aesculus pavia 'Humilis' (Engeland, 1826)
syn. Pavia humilis LINDLEY
Dwergvorm met een kruipende (prostrate) groeiWIJZe. Bij het uitlopen opvallend rode knopschubben. Blad aanvankelijk bruinrood getint. Bloemen rood met iets geel. Vroeg kaal. Wordt
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meestal op halfstam gekweekt en is dan een treurboompje, ooit bekend als "Pavia pendula".

Aesculus pavia 'Koehnei' (Duitsland, vóór 1893)
Dwergvorm met korte stevige takken. Het jonge blad verkleurt van rood naar purper en later naar
groen. Zeer rijkbloeiend met roodachtige bloemen. Vroeg in de herfst kaal.
Behoort tot een sterk behaarde representant van A. pavia, die werd beschreven als A. discolor var.
mollis. Geschikt voor gebruik in kleine tuinen en als kuipplant op balkons en dergelijke. Wordt vaak
op halfstam geënt.
Aesculus pavia 'Rosea Nana' -zie Aesculus x mutabilis 'lnduta'

Aesculus pavia 'Splendens'
syn. Aesculus splendens SARGENT
Onder deze naam worden zeer waarschijnlijk meer selecties van A. pavia verhandeld. De naam is
afgeleid van A. splendens, een soort die door Hardin (1957) als synoniem van A. pavia werd
beschouwd. Het gaat hier om herkomsten, waarvan de bloemen zeer opvallen vanwege de scharlakemode kelk en de helderrode kroon. Alle zijn brede struiken. Het lijkt gewenst om de mooiste
"typen" van een eigen naam te voorzien.

Aesculus x plantierensis - zie Aesculus x carnea 'Plantierensis'

Aesculus polyneura Hu & FANG - China (Yunnan)
Deze in 1960 beschreven soort werd door Fang (1981) ingedeeld in de Sectie Calothyrsus. In 1990
bescheven Li & Yin voor deze soort de var. dongchuanensis. Op de bij de beschrijving opgenomen
tekening staan bladeren met 5 en 7 vrijwel zittende blaadjes met een fijn getande bladrand. De
blaadjes zijn omgekeerd-eirond en lang toegespitst, de hoofdnerf is aan de onderzijde behaard. De
rachis van de bloeiwijze is bezet met kleine klieren of wratjes. De vruchten zijn vrij ruw.
Aescu lus x carnea

Aesculus x carnea 'Briotii'

Aesculus flava

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

Aesculus rupicola - zie onder Aesculus wangii
Aesculus splendens - zie Aesculus pavia en A. pavia 'Splendens'

Aesculus sylvatica BARTRAM - Zuidoost-Verenigde Staten
syn. Aesculus georgiana SARGENT
Struik of kleine boom tot 6 m, zelden tot 15 m hoog. De bast is licht- tot donkergrijs en schilfert in
kleine plaatjes af. De bladeren hebben 5-7 blaadjes. Deze variëren sterk in vorm, tanding en
beharing. De rachis van de bloeiwijzen is 10-15 cm lang. De bloemen hebben een behaarde kelk met
hooguit een enkele klier. De kroon is geel, maar vaak ook roodachtig. Er zijn klieren aan de
bovenzijde, maar niet aan de randen. Deze laatste zijn evenals de nagels behaard. Behaarde, gele,
maar vaak ook roodachtige kroonbladen. De 6-7 meeldraden zijn korter dan de onderste kroonbladen. De vruchten zijn bolvormig en 2.5-4 cm in doorsnede.
De soort wordt in het wild op diverse bodems en op uiteenlopende standplaatsen aangetroffen in de
Piedmont van Zuid-Virginië, via Georgië tot Noordoost-Alabama en noordwaarts in een smalle zone
tot in Tennessee. Aan de noord- en noordwestzijde grenst het areaal aan dat van A. flava en aan de
zuid- en oostzijde aan dat van A. pavia. Het is een typische boom van de 2e of 3e boslaag in
gemengde bossen. Volgens DePamphilis & Neufeld (1989) komt deze in februari-maart als eerste in
blad, bloeit in april en begint in juni - als het bladerdek van het bos is gesloten - al blad te verliezen. In
september zijn de struiken kaal, terwijl de vruchten pas in oktober rijpen.
Hardin plaatst de 4 variëteiten op basis van vorm van de blaadjes en beharing in de synonymie. De
grote variatie in bloemkleur schrijft hij toe aan introgressie met A. pavia. Zaailingen van geelbloemige bomen leveren bomen met verschillende kleuren. Ook introgressie met A. flava komt voor.
Hardinplaatst verder zonder nadere toelichting A. glaucescens SARGENT in de synonymie, evenals A.
x neglecta.
Het is onduidelijk, wanneer deze soort in de cultuur werd geïntroduceerd, omdat in de oude literatuur
geen onderscheid werd gemaakt tussen A. sylvatica en A. x neglecta.
Voor gebruik als kleine boom zouden roodbloemige exemplaren interessant kunnen zijn, maar de
soort is in Nederland in cultuur nauwelijks bekend.
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Aesculus sylvatica 'Georgiana' (Verenigde Staten, 1905)
syn. Aesculus georgiana SARGENT
Aesculus x neglecta 'Georgiana'
Kleine boom of grote struik met zeer gezond, glimmend groene bladeren. Bloemen roodoranje en
geel (vlamkleurig) en steken fraai af tegen het donkergroene blad.
In dendrologische handboeken als "The Hiliier Manual of Trees & Shrubs" (1993) en "Bean's Trees
& Shrubs" Supplement ( 1988) is een A. georgiana opgenomen, een soort die door Hardin ( 1960) als
synoniem van A. sylvatica werd beschouwd. Clarke rechtvaardigt in Bean's Supplement het
handhaven van A. georgiana als soort met een naar onze mening uiterst zwakke argumentatie. Hij is
het op zich met Hardin' s beslissing eens, maar vindt de bloemkleur te rood voor een A. sylvatica. De
rode kleur wijst op introgressie met A. pavia, maar de overige kenmerken komen overeen met die van
A. sylvatica. Als het hier echt om een hybride zou gaan zou de plant A. x mutabilis moeten heten.
Het laten voortleven van de in cultuur zijnde kloon A. georgiana als 'Georgiana' is een praktijk, die
vooral door dr B.K. Boom werd voorgestaan. Het kan echter wel gemakkelijk leiden tot verwarring
als er verschillende planten onder de soortnaam (dus hier A. georgiana) in cultuur blijken voor te
komen.

Aesculus tsiangii Hu & FANG- China
Deze in 1960 beschreven soort werd door Fang (1981) ingedeeld in de Sectie Calothyrsus. Verdere
gegevens ontbreken.
Aesculus turbinata BLUME - Japan, ingev. vóór 1880
Boom tot 30 m hoog met een ruwe bast en grote, kleverige knoppen. De bladeren hebben 5-7
ongesteelde blaadjes, die bij het uitlopen roze tot donker purperbruin zijn gekleurd. De glimmende
blaadjes zijn regelmatiger getand, langer toegespitst en vaak aanzienlijk groter dan die van A.
hippocastanum. Bloemen zijn kleiner dan die van de nauw verwante A. hippocastanum en meer
roomwit. De bloei begint ook 2-3 weken later dan deze. De (ongestekelde) vruchten hebben een
ruwe bast en bevatten zaden met een zeer groot hilum.
De boom groeit van nature op alle Japanse hoofdeilanden in vochtige bossen van zeeniveau tot 2000
m hoogte. In Japan en China is deze allang in cultuur. A. turbinata bloeit duidelijk minder opvallend
dan A. hippocastanum, maar met de typische ruwe bast, het opvallend gekleurde blad bij het
ontluiken en de soms zeer intense oranjegele herfstkleur verdient deze boom toch meer te worden
aangeplant in parken en plantsoenen. Mooie exemplaren staan o.a. in het Haagse Zuiderpark (tegen
muur zwembad) en in het Arboretum "Hemelrijk" te Essen, België.
Aesculus wangii Hu- China (Yunnan), Noord-Vietnam, ingev. 1994(?)
Boom tot 20 m hoog. Bladeren met 5-9 blaadjes met een zwak gezaagde rand. Op de tekening in de
Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae 46 staat een bloeiwijze met vrij kleine bloemen. Ze hebben een
viltig behaarde kelk met kleine slippen en 4 kroonbladen. De meeldraden hebben ongeveer 1-1.5 x
de lengte van de kroon. De vruchten hebben volgens Rushforth (1996) een doorsnede van 7 cm. De
zaailingen zijn heel bijzonder. De stengel onder de eerste bladeren is ongeveer 1 m lang en bereikt
die lengte vóór het ontvouwen van de eerste bladeren. Rushforth introduceerde de soort in Australië
en Engeland.
Hu & Fang beschreven in 1960 A. rupicola, die door laatstgenoemde in 1981 als variëteit onder A.
wangii werd geplaatst, namelijk: A. wangii var. rupicola (Hu & FANG) FANG. Op basis van de studie
van het stuifmeel (Pozhidaev, 1995) lijkt A. wangii nauw verwant aan de eveneens voor Yunnan
beschreven soorten A. megaphylla en A. polyneura.
Aesculus wilsonii REHD. -Centraal- en West-China, ingev. 1908
Boom tot 25 m hoog met een lichtgrijze met kleine stukjes afschilferende bast. De twijgen zijn dicht
behaard, later kaal. De bladeren hebben 5-7 blaadjes. De bladsteel is behaard evenals de onderzijde
van de bladeren. De nervatuur en tanding van de blaadjes gelijken sterk op die van A. chinensis. De
bloeiwijzen zijn tot 35 cm lang en meestal behaard. De bloemen zijn vrij klein, roomwit. De
kroonblaadjes hebben een behaarde rand. Het vruchtbeginsel is roestkleurig viltig behaard. De
vruchten zijn eivormig tot omgekeerd-eirond, glad, geelbruin en dunwandig.
Het areaal van deze soort ligt ten zuidwesten van dat van A. chinensis van Shanxi (Shensi) tot in
Noord-Yunnan. Ze groeit van 1000-3000 mboven zeeniveau. De soort wordt gezien als nauw
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verwant aan A èhinensis. Hardin (1960) dacht zelfs datA. chinensis een cultuurvorm van A. wilsonii
zou kunnen zijn. De bloemen verschillen qua kleur en beharing. De vruchten van A. chinensis zijn
dikwandig, die van A. wilsonii juist opvallend dunwandig. De zaden van A. wilsonii zijn relatief
groter en met een groter hilum, vergeleken met de zaden van A. chinensis.
De boom is in Engeland op enkele plaatsen in cultuur, o.a. in Wakehurst Place (RBG Kew). Met
nieuwe introducties van deze soort van hooggelegen standplaatsen zou men de mogelijkheid hebben
meer ervaring op te doen met deze aparte soort, die in juni bloeit.

Aesculus x woerlitzensis KoEHNE
(Aesculus jlava x A. x mutabilis)
Deze complexe hybride van onbekende herkomst lijkt nog het meest op A. pavia. Rehder onderscheidde nog een volslagen overbodige var. ellwangeri, waardoor sommige dendrologen nog al eens
op het verkeerde been worden gezet. Ze denken dan met een natuurlijke soort A. woerlitzensis te
maken te hebben.

Aesculus x woerlitzensis 'Ellwangeri' (Ellwanger & Barry, Rochester, New York, USA, 1901)
Kleine boom met rode bloemen en soms een rode herfstkleur. Hoewel er met enige goede wil naast
kenmerken van vooral A. pavia ook iets van A. jlava (klier haren op het bloemsteeltje) en A. sylvatica
(korte bladstelen) in is terug te vinden, zou het zinniger zijn deze boom kortweg Aesculus
'Ellwangeri' te noemen.
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SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

Aesculus is native in North-America, South-East Europe, Himalaya, East-Asia (China, North-Vietnam, Japan)
but is already planted in Europe for four centuries and it is no longer regarded as an exotic plant. Together with
the genus Billia it forms the family of the Hippocastanaceae. Aesculus have compound palmate leaves. The
flowers are placed in racemes. In the racemes the si de axes are placed in more or less irregular whorls and are
spreading, ending up in scorpioid cymes, of which the flowers successively open with clear intervals. The
inflorescences are placed terrninally on the branches. The flowers are bisexual or male. The flowers with five
petals and fused sepals, are mostly two-sided symmetrie and sametimes symmetrie. The 4-5 petals varyin size
and have a narrow claw. A number of species have white flowers the petalsoften with a stain on the plate. The
disc is placed extrastarninal and is often incomplete. The ovary is mostly three-chambered with two ovules in
each campartment and has a style with a smal! stigma. Mostly only one seed is developed, except in some
American species in which 50 % have more than one seed. The large brownish seeds have a large hilum. The
fruits of some species have prickles. The seeds gerrninate hypogeic, sametimes before winter.
At the beginning of flowering, often only male flowers develop, after that follows a phase with protogynie
flowers. Relatively small inflorescences in the inner part ofthe canopy are found withoutor rarely with bisexual
flowers.
The genus Billia is native from South-Mexico into South-America. There exist two species, overlapping each
other in Costa Rica. Billia columbiana develops into a tree of 10-25 m high, is evergreen and has leathery, entire,
ternate leaves. The large inflorescences are strongly branched with almost normalleaves in the lower part and
large bracts, which leave behind a ring-shaped mark. The flowers have four white petals. The inflorescences of
the deciduous B. hippocastanum have no leaf-like bracts but purplish-red flowers. B. hippocastanum grows up
to 30 m high and possesses ternate leaves. The fruits of both species resembie those of Aesculus and have
smooth capsules. Neither species is in cultivarion although they have undoubtedly omamental value because of
their flowering.
The name Aesculus was given by Linnaeus although it was the name for the oak in Roman times. The center of
distribution of the genus is situated in southern North-America, where 7 species occur. In Europe only one
species occurs and in East-, Centra!- and South-China 10 species are known. In China they are shrubs ortrees
with opposite, compound palmate leaves with 5-9 leaflets. The flowers are standing in scorpioid cymes on a
rachis up to 45 cm long. The sepals are fused; the 4-5 petals are mostly unequal in size.
Classification:
Section Aesculus: trees up to 30 m; sticky buds; leaves with 5-7 sessile leaflets; 5 sometimes 4 white petals with
a macule; small claws shorter than the calyx; stamens protruding; fruits prickly or warty: Aesculus hippocastanum and A. turbinata.
Section Parryanae WIGGINS: shrubs; leaflets entire and sessile; calyx bell-shaped lobed to half way; edge of
petals with stalked glandular hairs: Aesculus parryi.
Section Calothyrsus (SrACH) K. KocH: trees or shrubs; sticky buds; 5-9 stalked or almost sessile laeflets; stalked
scorpioid cymes; flowers white, 4 petals; fruit pear-shaped or ovate, smooth to somewhat rough: Aesculus
assamica, A. chinensis, A. indica, A. lantsangensis, A. megaphylla, A. polyneura, A. tsiangii, A. wangii and A.
wilsonii.
Section Macrothyrsus (SPACH) K. KocH: suckering shrubs, buds not sticky; petals equal; filaments up to 4 x the
length of the petals; Aesculus parviflora.
Section Pavia (MILL.) PERSOON: trees or shrubs; buds not sticky; 4 red or (yellowish-)green petals, the upper ones
clearly longer than the calyx: Aesculus flava, A. glabra, A. pavia and A. sylvatica.

Die Arten der Gattung Aesculus sind in Nordamerika und anderen Ländern heirnisch. Aesculus hippocastanum
ist seit vier Jahrhunderten in Mirteleuropa in Kultur und wird deshalb nicht mehr als"exotische Art" betrachter.
Die Gattung Aesculus gehört zur Familie der Hippocastanaceae. Alle Arten haben gegenständige, handförrnig
geteilte Blätter. In Ihren statdiehen Blütenrispen stehen die Seitenachsen in ziemlich regelmäBigen Quirlen, die
zwittrigen oder männlichen Blüten öffnen sich nacheinander. Die 5zipfeligen Blüten sind in der Regel
zweiseitig symmetrisch, die 4-5 kurz genagelten Kronblätter sind unterschiedlich groB. Bei Arten rnit weiBen
Blüten tragen die oberen Blütenblätter ein dunkler gefárbtes Saftmal. Die drei verwachsenen Fruchtblätter
enthalten in jedem Fach 2 Samenanlagen, von denen sich in der Regel nur eine entwickelt, rnit Ausnahmen
einiger amerikanischen Arten, bei denen sich bei mehr als 50% der Früchte beide Samenanlagen entwickelen.
Die groBen, meist braunen Samen haben einen groBen, weiBen Nabel (Hilum). Bei einigen Arten sind die
Fruchtschalen weich bestachelt Die Samen keimen hypogäisch, nicht selten schon vor dem Einbruch des
Winters.
Der Gattungsname Aesculus stammt von Linné. Es handelt sich urn einen alten rörnischen Pflanzennamen, rnit
dem ursprünglich die immergrüne Steineiche bezeichnet wurde.
Die Gattung hat rnit 7 Artenden Schwerpunkt ihrer Verbreitung im südlichen Nordamerika. In Europa kommt
nur 1 Art vor, in Ost- und Zentralchina sind 10 Arten verbreiteL Es sind GroBsträucher oder Bäume rnit
gegenständigen, aus 5-9 Blättchen zusammengesetzten, handförrnigen Blättern. Die Blüten stehen in aufrechten, bis 45 cm langen Rispen endständig an den Zweigen. Die 5 Kelchblätter sind meist glockig bis
röhrenförrnig verwachsen, die 4-5 Kronblätter ungleich groB.

Most of the described hybrids are mutual crosses of the four species in the Section Pavia. In nature these species
overlap each other, and there is much introgression in those areas. In the state of Georgia hybrid populations
between Aesculus sylvatica and A. pavia and A. sylvatica and A. flava occur over a di stance of a bout 200 km, in
which a species of hummingbird transports the pollen over long distances. One result of this hybridisation is that
the red colour of A. pavia is often found in the normally yellow A. sylvatica. In the other crosses A.
hippocastanum is always involved. It is very difficult to distinguish the hybrids in the vegetative stage. When
flowers and fruits are present, it can be done more easily. Some complex hybrids are described as hybridspecies. It would be better, to provide these hybrids with a cultivar name at least when they are of horticultural
interest. Deliberate crosses have notbeen made. A. pavia with its red flowers represents a special developing
line.
Aesculus grows with a superficial rootsystem in almost every soil type but less successfully in those poor in
nutrition, very wet or strongly compressed. They are somewhat susceptible tosalt used on icy roads. Sametirnes
the leaves are attacked by a fungus disease. In the nursery the plants very often develop secondary shoots (the so
called St Johns shoots), but mostly these do not ripen so well, so that the final bud is not sufficiently developed.
Seedlings of A. hippocastanum are mostly used as a rootstock. In general the plants are grafted in autumn or
spring. The seeds are not sown but laid down in the soil with the hilum downwards, so that the plants can
develop a straigt radical.
The assortrnent is described but not assessed, therefore it is not possible to give a value judgement regarding the
importance of the species and cultivars to cultivation.
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Einteilung der Gattung
SEKTION AEscuLus: GroBe, bis 30 m hohe Bäume, Winterknospen klebrig, Blätter rnit 5-7 sirzenden Blättchen,
Kronblätter 5(-4), weiB, rnit einem Saftmal, Nagel der Kronblätter kürzer als der Kelch, Staubblätter die Krone
überragend: Aesculus hippocastanum und A. turbinata.
/
SEKTION PARRYANAE Wiggins: Wuchs strauchförrnig, Blättchen sitzend, ganzrandig, Kelch glockig, nur bis zur
Hälfte eingeschnitten, Rand der Kronblätter rnit Stieldrüsen: Aesculus parryi.
SEKTION CALOTHYRSUS (Spach) K. Koch: Wuchs baum- oder strauchförrnig, Winterknospen klebrig, die 5-9
Blättchen gestielt oder fast sitzend, Blüten weiB, Kronblätter 4, Früchte birnen- oder eiförrnig, glatt oder etwas
rauh: Aesculus assamica, A. chinensis, A. indica, A. lantsangensis, A. megaphylla, A. polyneura, A. tsiangii, A.
wangii und A. wilsonii.
SEKTION MACROTHYRsus (Spach) K. Koch: Wuchs strauchförrnig, Ausläufer bildend, Winterknospen nicht
klebrig, Kronblätter gleich groB, StaubgefäBe vielmal länger als die Kronblätter: Aesculus parviflora.
SEKTION PAVIA (MiJl.) Persoon: Wuchs baum- oder strauchförrnig, Winterknospen nicht klebrig, die 4 Kronblätter rot oder (gelb )grün, die beiden oberen deutlich länger als der Kelch: Aesculus flava , A. glabra, A. pavia
und A. sylvatica.
Die meisten der beschriebenen Hybriden sind Kreuzungen zwischen den vier Arten der Sektion Pavia. Sie
kommen an Ihren natürlichen Standorten zusammen vor, wodurch natürliche Bastardierungen ermöglicht
werden. Im Staat Georgia sind in einem 200 km langen Gebiet Hybridschwärme zwischen Aesculus sylvatica
und A. pavia sowie zwischen Aesculus sylvatica und A. flava entstanden. Durch eine Kolibri-Art i st Blütenstaub
über weite Strecken verbreitet worden. Durch Hybridisierungen kommt z.B. die rote Blütenfarbe von Aesculus
pavia in Ansätzen auch bei A. sylvatica vor.
Bei anderen Kreuzungen ist stets Aesculus hippocastanum beteiligt. Solange sich die Hybriden noch in einer
juvenilen Phase befinden, sind sie nur schwer zu unterscheiden. Dies gelingt erst, wenn sie blühen und fruchten.
Einige komplexe Hybriden sind als hybridogene Arten beschrieben worden. Wenn sie sich in Kultur befinden,
wäre es besser, ihnen einen Sartennamen zu geben. Gezielte kreuzungen hat es bisher kaum gegeben. Aesculus
pavia könnte rnit ihrer roten Blütenfarbe ein interessanter Kreuzungspartner sein.
Aesculus-Arten gedeihen nahezu auf allen Bodenarten, weniger gut aber auf nährstoffarmen, sehr nassen oder
verdichteten Böden. Sie sind ziernlich empfindlich gegenüber Streusalz. Gelegentlich werden die Blätter von
Pilzkrankheiten befallen.
Als Veredlungsunterlage werden Särnlinge von Aesculus hippocastanum verwendeL DiePflanzen werden im
Herbst oder im Frühjahr gepfropft. Bei der Aussaat werden die Samen rnit dem Nabel (Hilum) nach unten
ausgelegt, darnit sich ein gerader Wurzelhals entwickeln kann.
Das hier beschriebene Sortiment ist bisher nicht gesichtet worden, deshalb ist es nicht möglich, Angaben zum
Gartenwert der Arten und Sorten zu machen.
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