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KOELREUTERIA

Koelreuteria-soorten zijn kleine tot matig grote, soms meerstammige bomen met een ruwe gegroefde en donkere stam. De bladeren zijn geveerd en de blaadjes meestal diep gekarteld, soms zelfs tot op
de middennerf ingesneden. De gele bloemen staan in grote, piramidale pluimen aan het eind van de
takken, zodat de hele boom in juli-augustus met een gele "wolk" lijkt omgeven. De bijen vliegen
erop, maar aan de bloemen is geen geur waar te nemen. De bloemen bestaan uit een kleine groene
kelk en vier kroonbladen met aan de voet twee naar voren gerichte oortjes. De kroonbladen vullen
slechts de helft van een cirkel. In de andere helft steken de acht behaarde meeldraden uit, pas later
ontwikkelt zich ook de stijl. In het begin van de bloei worden uitsluitend mannelijke bloemen
gevormd, later ook tweeslachtige, maar aanmerkelijk minder in aantal. Deze laatste hebben kortere
meeldraden, die op het oog goed stuifmeel bevatten. Tijdens de bloei verandert ook de bloemkleur:
aan de basis van de kroonbladen ontwikkelt zich namelijk een oranjerode vlek. Een dergelijke
ontwikkeling doet zich ook voor bij Aesculus (Kastanje). Van dit geslacht bloeit dé struikvormige
Aesculus parviflora tegelijk met Koelreuteria. De Sapindaceae, waartoe Koefreuleria behoort, zijn
met de Kastanjefamilie (Hippocastanaceae) verwant, evenals met Esdoorn (Acer), waar bij een
aantal soorten een vergelijkbare opeenvolging van mannelijke en tweeslachtige bloemen is. Tenslotte ontwikkelen zich grote, blazige vruchten. Ook die zijn decoratief en vandaar de naam
Lampionboom. De Chinese naam van Koefreuleria is "luan". In elke vrucht bevinden zich drie
grote, zwarte zaden, die in China als kettingkralen (onder meer voor rozenkransen) worden gebruikt.
In de herfst kleuren de bladeren prachtig geel. Hieruit kan een zwarte verf worden gemaakt, terwijl
uit de bloemen een gele verfstof wordt vervaardigd.
Andere vertegenwoordigers van de familie Sapindaceae worden in Nederland nauwelijks gekweekt.
Xanthoceras sorbifolium heeft witte bloemen met karmijnkleurig hart en kastanje-achtige vruchten.
In de Amsterdamse Hortus aan de Plantage Middenlaan staat een struik van 2 m hoog. Ook van het
geslacht Sapindus zijn soorten in cultuur; er staan er enkele in Wageningen op de kwekerij, maar de
verwachtingen omtrent deze soorten zijn niet hoog. Deze planten zijn meer geschikt voor tuinen in
zuidelijke landen.
Joseph Gottlieb Kölreuter (1733-1806), naar wie Koefreuleria is genoemd, was een Duitse botanicus, die onder meer in Tübingen, St Petersburg en Karlsruhe heeft gewerkt. Hij was vooral
geïnteresseerd in de sexualiteit van planten en deed uitvoerige kruisingsproeven, bijvoorbeeld met
Nicotiana (Tabak), Digitalis (Vingerhoedskruid) en Hibiscus.
De Finse botanicus Erik Laxmann (1737-1796), die het geslacht Koefreuleria onderscheidde,
werkte in St Petersburg als opvolger van Kölreuter. Het kan zijn dat Laxmann, die in Noordoost-Azië
heeft gereisd, de boom al uit China kende. De introductie in cultuur dateert al van rond 1750, dankzij
de Franse missionaris Pierre d'Incarville, die zaden stuurde naar Parijs en naar St Peters burg. In de
oranjerie van de Academietuin van St Petersburg bloeide een 20 jaar oude boom voor het eerst in
1771. Daarna werd al in 1772 over het nieuwe geslacht Koefreuleria gepubliceerd.

Koelreuteria bipinnata FRANCH. - China
syn. Koefreuleria integrifolia
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Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit, Wageningen.
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Deze soort komt van nature voor in China, maar in een meer zuidelijk gebied danK. panicufata. De
boom is in Nederland en volgens Bean zelfs in Engeland en Frankrijk onvoldoende winterhard.
In de "Naamlijst van houtige gewassen" worden K. bipinnata en K. integrifolia als twee aparte
soorten beschouwd. Dit is onjuist gebleken; K. integrifolia moet voor een synoniem van K. bipinnata
worden gehouden.

Koelreuteria elegans (SEEM.) A.C. SMITH - Fiji en Taiwan
Dit is een in cultuur zeer zeldzame soort, die in Nederland niet winterhard is. In een van de kassen
van de Botanische Tuinen te Wageningen is een exemplaar aanwezig.
Koefreuleria efegans is verwant aan K. bipinnata en heeft een sterk disjunct(= verspreid liggend)
areaal met op de Fiji-eilanden K. efegans subsp. efegans en ruim 7000 km daarvan verwijderd op
Taiwan K. efegans subsp. formosana.

Koelreuteria

p~niculata

'September' (U.S .A., 1966)

Dit is een Amerikaanse selectie, die laat bloeit en die tot een hoogte van 8-10 m kan uitgroeien. Op
den duur hangen de takken over en de grote bladeren zijn dofgroen.
..
De cultivar 'September' bloeit rijk en bovendien 6-8 weken later dan de soort. De oorspronk~hJke
boom staat op de campus van deIndianaUniversiteit in Bloomington, Monroe County, Ind1ana,
U.S .A. Bet is niet bekend welke kweker deze aanmerkelijk later bloeiende 'September' heeft
geïntroduceerd. Voor zover bekend wordt deze cultivar in Nederland nog niet gekweekt.
De soms gebruikte naam 'September Gold', zoals die ook is vermeld in de "Naamlijst van houtige
gewassen", is onjuist.
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Koelreuteria paniculata LAXM. - Noord-China; ingev. circa 1750 - foto blz. 55
Deze in Nederland goed winterharde soort groeit van nature in China en is in Korea en Japan
aangeplant en verwilderd. De boom wordt gewoonlijk niet meer dan 10 m hoog en heeft een vrij
brede kroon. De samengesteld geveerde bladeren hebben een lengte van 30-35 cm.
Koefreuleria paniculata groeit op nagenoeg elke grondsoort, maar een zonnige standplaats is wel
gewenst. In China groeit de boom in hete en droge valleien; Roy Lancaster vermeldt deze boom van
de Geurige Heuvels bij Beijing (Peking). Als laan- en parkboom is deze soort in China in cultuur en
is daar ook aangeplant bij graven van hoge ambtenaren.
In Nederland is K. panicufata tot nu toe zelden in het openbaar groen aangeplant. Toch is het een vrij
probleemloze, aantrekkelijke boom, die tamelijk veel wordt gekweekt. Voor grote tuinen en parken
is het een zeer sierlijke boom. Er wordt ook wel aangeraden de boom (vaak als struik gekweekt) aan
te planten in grote bloembakken in winkelpromenades. Jonge exemplaren zijn gevoelig voor late
nachtvorst, terwijl de takken bij zware wind gemakkelijk kunnen breken. Indien K. panicufata op een
beschutte plaats wordt geplant, zal dit de groei én de bloei, maar ook de vruchtzetting ten goede
komen.
De variëteit apicufata (REHD. & WILs.) REHD. (syn. K. apicufata REHD. & WILS.) is sinds 1904 in
cultuur en werd vroeger wel onderscheiden vanwege de meer ingesneden blaadjes, maar heeft als
variëteit en evenmin als soort geen bestaansrecht.

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' (Kew Gardens, Richmond, Engeland, circa 1900)
Een langzaam groeiende boom tot maximaal 8 m hoog en ongeveer 1 m breed met stijf opgaande
takken.
De cultivar 'Fastigiata' bloeit zelden, maar aan bomen in de kas bij boomkwekerij Ton van den
Oever te Haaren waren in september 1990 vruchten te zien. Deze cultivar is dus in cultuur, maar is
nog niet vermeld in de "Naamlijst van houtige gewassen".

Koelreuteria paniculata 'Rosseels' ("De Dorschkamp", Wageningen, 1987)
Tijdens een excursie van de Nederlandse Dendrologische Vereniging op 28 augustus 1987, werd in
het Aldenhofpark van Maastricht een zeer fraai gevormd en krachtig gegroeid exemplaar van K.
panicufata van een cultivarnaam voorzien en vervolgens door "De Dorschkamp" te Wageningen ter
verspreiding aan kwekers in cultuur genomen. Op voorstel van ing. W.A. Evelein, hoofd afdeling
groenvoorzieningen Maastricht, die de excursisten rondleidde, kreeg deze kloon de naam 'Rosseels '. Dit werd niet alleen gedaan om aandacht te vestigen op deze boom, maar ook om hulde te
brengen aan P.L. Rosseels, die als (Belgische) tuinarchitect in 1882 het Maastrichtse Stadspark
(Monseigneur Nolenspark, Henri Hermanspark en Aldenhofpark) heeft gereorganiseerd. De nieuwe
cultivar werd "gedoopt" door dr H.J. Oterdoom, voorzitter van de N.D.V. Een en ander stond in het
teken van "150 jaar Stadspark te Maastricht" (1837-1987).
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Koelreuteria paniculata
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