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WUNANDS 1)

AILANTHUS ALTISSIMA

Ailanthus altissima, de Hemelboom, is een boom van de eerste grootte, die vrij vaak als park- en
stadsboom wordt aangeplant. Deze bekende boom groeit gewoonlijk zeer goed. De grootste
Ailanthus in Nederland staat volgens gegevens van "De Dorschkamp" bij Baarlo, is 31 m hoog,
heeft een stamomtrek van 2.30 m en een kroondoorsnede van 18 m. De boom is bestand tegen
verharding, strooizout en het stadsklimaat, maar wordt zelden meer dan honderd jaar oud.
In de natuur, maar ook wel in cultuur vermeerdert de boom zich door wortelopslag en ook zaailingen
zijn vaak rondom oude bomen aan te treffen. In de kwekerijen wordt Ailanthus vrijwel uitsluitend
door wortelstek vermeerderd. In warmere delen van Europa, Amerika en Australië is de Hemelboom
vaak sterk verwilderd en wordt daar als een onkruidboom beschouwd. Zelfs vlak over de grens in
Duitsland is de boom al verwilderd en ook in Nederland zijn langs de Rijn zaailingen aangetroffen.
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Het genus Ailanthus bestaat uit vijf soorten, die voorkomen van Turkestan en India via Korea, China
en Maleisië naar de Salomonseilanden en oostelijk Australië. In Nederland is alleen Ailanthus
altissima winterhard. In enkele botanische tuinen wordt A. fordii, uit Hong Kong, als kasplant
gekweekt.
Ailanthus is een geslacht uit de familie Simarouhaceae, waartoe 30 genera van bomen en struiken
behoren. Verder wordt van deze familie alleen nog de winterharde Picrasma quassioides wel eens
aangeboden.
KENMERKEN

De in Nederland algemeen bekende Ailanthus altissima is een grote bladverliezende boom, doorgaans van 15-25 m hoog met een stamdoorsnede tot I men een open ronde kroon. De stam heeft vele
grijze warrelige strepen en lijkt soms ingesnoerd volgens ruitvormige golvende lijnen. De takken
(bij jonge bomen soms gestekeld) en twijgen zijn dik en gewoonlijk behaard, de jongere roodbruin
van kleur. Het spinthout is geelwit en het kernhout geelgrijs tot geelbruin. Het hout is niet bijzonder
duurzaam. De wortels zijn wit en vlezig.
De bladeren van de Hemelboom zijn 50-100 cm lang, oneven geveerd met tot 15 paar gesteelde
ovaal-lancetvormige blaadjes, die aan de voet verbreed zijn en grof getand met twee of enkele
klieren aan de basis; het topblaadje is vaak klein of afwezig. De blaadjes zijn kaal of behaard, de
bladspil bij jongere bomen soms gestekeld. Het blad stinkt na kneuzing. De boom loopt pas laat in
mei uit. De bloemen zijn eenslachtig en (vrijwel?) altijd zijn de bomen mannelijk óf vrouwelijk; de
groenige bloemen in juni-juli staan in grote eindstandige pluimen. De vrouwelijke bloemen bevatten
wel 10 meeldraden, maar die zijn steriel. De platte zaden zitten centraal in lang gevleugelde
vruchten, de toppen van de vleugels zijn gedraaid en er ontwikkelen zich 1-5 vruchten per bloem. De
vleugels variëren in kleur van geelgroen tot bruinrood.
De Hemelboom heeft een groot verspreidingsgebied in China en Korea en het is daarom niet
verwonderlijk, dat er binnen de soort vrij veel variatie is. Variabele kenmerken zijn onder andere
beharing van het blad, stekels op twijgen en bladspil, grootte en kleur van de vruchtvleugels, aantal
blaadjes per blad en de kleuring van de bladspiL Op grond van introducties uit verschillende delen
van het verspreidingsgebied, is een aantal soorten en variëteiten beschreven, waardoor de natuurlijke
variabiliteit van de soort in zijn natuurlijke areaal niet goed is weergegeven.
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SORTIMENT EN SYNONIEMEN
Ailanthus altissima (MILLER) SwiNGLE ( 1768) - zie kleurenfoto
syn. Toxicodendron altissimum MILLER
Ailanthus g/andu/osa DESFONTAINES
De soort werd in cultuur genomen dankzij de missionaris Pierre d'Incarville, die rond 1750 zaden uit
Beijing (Peking) naar Bernard de Jussieu in Parijs en Peter Collinson in Londen zond. Zowel in
Parijs als in Londen werd de Hemelboom uit dat zaad gekweekt. De planten in Londen werden in
1768 als eerste beschreven door Philip Milier als Toxicodendron altissimum. De Franse botanicus
René Desfontaines beschreef deze in 1788 opnieuw in een nieuw genus als Ailanthus glandulosa.
De soort wordt veel meer gekweekt en aangeplant dan de te noemen cultivars. Men vindt vrijwel
uitsluitend vrouwelijke bomen. Mannelijke missen de sierwaarde van de vruchttrossen en de
bloemen daarvan geuren onaangenaam, hoewel dat in de literatuur wel wordt overdreven.
In verband met de sierwaarde van de vrouwelijke individuen wordt Ailanthus vrijwel altijd
vegetatief via wortelstek vermeerderd. Als de bomen bloeien zijn ze te groot om ze nog te
verplanten.
Enkele mannelijke bomen zijn in botanische tuinen te vinden (De Dreijen en Belmonte te Wageningen en het Von Gimbom-arboretum te Doorn). Dit zijn ongetwijfeld zaailingen. Het lijkt waarschijnlijk, dat op vrouwelijke bomen ook zonder bevruchting kiemkrachtig zaad wordt gevormd.
De honing zou naar katten stinken, maar na bewaring van uitstekende kwaliteit zijn. Ailanthus is ook
gebruikt als waardplant voor een zijderups, waarvan het spinsel tot shantung-zijde wordt verwerkt.
In China behoren de schors, de wortels, het blad en de vruchten tot de traditionele geneesmiddelen
(zie Hu voor bijzonderheden).

Ailanthus giraldii DoDE ( 1893)
Deze soort zou verschillen van A. altissima door de grotere bladeren en grotere, donziger blaadjes,
paarse bladstelen, grotere bloeiwijzen en bruin hout. Geen van deze kenmerken valt buiten de
variatiebreedte van A. altissima en er is daarom geen enkele reden om deze naam op welk niveau dan
ook te handhaven, zoals ook Clarke constateert. Een mannelijke boom staat in het Von Gimbomarboretum als A. giraldii geëtiketteerd. Deze bevestigt de beschreven mening. Dode baseerde zijn
soort op collecties van Farges en/of Giraldi uit oostelijk Sichuan (Szechwan) in 1893.

Ailanthus giraldii var. duclouxii DoDE ex REHDER (circa 1900)
Rehder onderscheidde deze variëteit op grond van het lichtoranje hout, groene bladstelen en alleen
op de nerven behaarde blaadjes. Er is geen reden om de var. duclouxii te handhaven, zoals ook Clarh
constateert. Deze variëteit is gebaseerd op een introductie van de missionaris Ducloux uit Sichuan
rond 1900.

Ailanthus sutchuenensis DoDE (circa 1897)

stekels, zoals is te zien aan een oud mannelijk exemplaar in het Belmonte Arboretum, dat nog wel
een dichte beharing heeft maar geen stekels. De boom is al afgebeeld in Hendriks (1957 , p. 184).
Wilson zag bomen in China en beschouwt de stekels al s een juveniel kenmerk. De vaak gemelde
verschillen in grootte van de bloeiwijzen werden door de auteur van dit artikel niet geconstateerd. De
boom heeft geen voor de teelt aantrekkelijke eigenschappen, zodat het niet gewenst lijkt deze als
cultivar te benamen en A. vilmoriniana kan daarom uit het sortiment verdwijnen. De boom werd in
1897 doo~ de missionaris Paul Farges vanuit Sichuan gestuurd naar De Vilmorin in Frankrijk.

Cu! tu urv ariëtei ten :

Ailanthus altissima 'Aucubifolia' (Zöschen Arboretum, vóór 1889)
syn. Ailanthus glandulosa var. aucuhifolia DIECK
De blaadjes van deze cultivar hebben gele vlekken tussen de nerven. Er staat een grote vrouwelijke
boom op De Dreijen. De cultivar ' Aucubifolia' komt niet voor in het handelssortiment en dat lijkt
terecht.

Ailanthus altissima 'Erythrocarpa' (vóór 1867)
syn. Ailanthus
Ailanthus
Ailanthus
Ailanthus

erythrocarpa CARRIÈRE
altissima var. erythrocmpa (CARRIÈRE) REHDER
altissima f. erythrocarpa (CARRIÈRE) REHDER
glandulosa var. ruhra DIPPEL

Dit is een vorm met rode vruchten, die verder niet van de soort verschilt. De kleur van de vruchten
varieert binnen de soort van geelgroen tot roodbruin. De roodvruchtige vorm is opvallend en ook
waard om te worden aangeplant. Ook binnen deze vorm bestaan kleurverschillen en het zou
aanbeveling verdienen om een goede boom te selecteren en deze als benaamde kloon in omloop te
brengen. In Wageningen staat een grote boom aan de Dorschkampweg en een -beter kleurende- op
Belmonte.

Ailanthus altissima 'Pendulifolia' (vóór 1889)
syn. Ailanthus glutinosa var. pendulifolia DIPPEL
Ailanthus altissima f. pendulifolia (DIPPEL) REHDER
Deze cultivar is een vorm met langere en afhangende bladeren, terwijl de groeiwijze compacter is
dan die van de soort. Er is een exemplaar in het Cantonspark te Baarn. Deze typische vorm is niet in
het handelssortiment aanwezig maar verdient het mogelijk wel te worden gekweekt.

Ailanthus altissima 'Tricolor' (Purpus)
Het jonge blad van deze cultivar is roseen wit gevlekt. Volgens Krüssmann is dit verschijnsel soms
ook te zien in zaailingen, maar het is niet constant. Er is geen levend exemplaar bekend.

syn. Ailanthus altissima var. sutchuenensis (DODE) REHDER & E. WILSON
Deze soort zou verschillen in een aantal onbetekenende kenmerken: kale, glanzende, roodbruine
jonge twijgen, paarse bladstelen en ongewimperde bladrand. Bomen onder deze naam in het Von
Gimbom-arboretum zijn nog jong (van 1981 ), maar verschillen niet van A. altissima. Er is geer
enkele reden deze vorm te onderscheiden. De plant is rond 1897 geïntroduceerd door Henry ui
Hubei (Hupeh) en door Farges uit Sichuan.

Ailanthus vilmoriniana DoDE ( 1897)
syn. Ailanthus glandulosa var. spinosa VILMORIN & Bo1s
Deze boom wordt nog altijd als afzonderlijke soort door boomkwekers aangeboden. Nooteboom
heeft er in 1972 al op gewezen dat deze soort in niets van A. altissima verschilt dan door stekels op
jonge takken en de bladspil en een iets donziger beharing. Bij oudere bomen verdwijnen deze
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