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VAN GELDEREN

ACER PALMATUM
BRUINROODBLADIGE CULTIVARS

Gedurende de laatste vijftien jaar is er veel aandacht besteed aan de cultuurvormen van

Acer palmatum. De belangstelling voor deze interessante groep is nog steeds groeiende . In
1969 werd een keuringsrapport gepubliceerd over die soorten en vormen van Japanse
Acers, die toen in Nederland in cultuur waren, inclusief enkele nieuwere, uit de Verenigde
Staten en Japan geïmporteerde cultuurvariëteiten.
Al spoedig bleek, dat aan de bruinroodbladige vormen meer aandacht moest worden
besteed, hetgeen resulteerde in het keuringsrapport dat werd gepubliceerd in Dendraflora
Nr. 15-16, 1979.
Inmiddels was de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen tot de conclusie gekomen, dat een bepaalde groep van Acer palmaturn nog niet voldoende was belicht en wel de nog steeds in aantal toenemende groep van bruinroodbladige, opgaand groeiende cultuurvariëteiten.
In april 1981 werden op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tien zware
éénjarige geënte exemplaren uitgeplant van zestien verschillende cultivars. Het doel hiervan was deze te vergelijken naar hun sierwaarde, herfstkleur, vertakking en groeikracht.
Na drie jaar beoordelen van deze groep planten is de Keuringscommissie tot de conclusie
gekomen, die in dit rapport is neergelegd.
De waarde van de herfstkleuren is mede bepaald aan volwassen planten, aanwezig in een
particuliere collectie te Boskoop. In jonge struiken, die snel groeien, worden de rode
kleurstoffen (anthocyaan) in het blad vaak te laat afgebroken, waardoor de herfstkleuren
meestal niet meer tot hun recht komen.
Zoals al is opgemerkt in Dendraflora Nr. 15-16, zijn er vele rode en roodbruine vormen
van Acer palmaturn in Japan in cultuur, vrijwel alle met Japanse namen.
In de Verenigde Staten worden ook veel planten opgekweekt uit zaad van bruinroodbladige cultivars, die daar worden verhandeld als Acer palmaturn f. atropurpureum. Uit de vele
duizenden zaailingen werden enkele klonen geselecteerd en in de handel gebracht. Bovendien was een klein aantal nieuwigheden van Europese herkomst bij de keuring betrokken.
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uitstekend (excellent)
zeer goed (verygood)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)
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HERFSTKLEUR:

*** Acer palmaturn 'Atropurpureum'
GROEIWIJZE: grote, opgaande struik, in habitus gelijk aan de soort, 6-8
VERTAKKING; goed tot zeer goed.
BLADEREN: egaal bruinrood, matig groot, 5-8 cm lang, tot ruim de

meter hoog.

helft van de
bladschijf ingesneden en fijn gezaagd; het jonge blad van het naschot is vuurrood,
spoedig donkerder verkleurend.
HERFSTKLEUR: vlammend rood, doorschijnend, vooral na een droge herfst.

Deze algemeen bekende Acer, de z.g. Zwarte Acer, wordt in grote hoeveelheden gekweekt en is economisch gezien de belangrijkste van alle Japanse Acers. Er zijn enkele selecties in omloop, die een minder mooie bladkleur hebben en in de loop van
de zomer zelfs bijna groen worden. Dikwijls hebben de jonge bladeren van deze
minder goede vormen een zeer donkerrode kleur, veel donkerder dan de lichtend rode bladeren van de beste vorm, die nu algemeen door stekken wordt vermeerderd.
Deze uitstekende kloon - een zeer goed groeiende en gemakkelijk te kweken vorm
- kwam destijds van de firma Constant Wattez te Woudenberg. De drie sterren gelden alleen voor deze vorm.
Bij de keuringen is eens te meer gebleken, dat deze cultivar in alle opzichten de beste
en veelzijdigste bruinroodbladige vorm is, die thans in cultuur is. Zowel de kleur van
het blad in de zomer als in de herfst, de groei en de vertakking van de plant zijn uitstekend. De eigenschappen van deze A eer worden in verband hiermee door geen enkele andere cultivar overtroffen. De drie sterren, in alle voorgaande rapporten al
toegekend, zijn ook hier nog steeds ten volle verdiend.
o Acer palmaturn 'Atropurpureum Superbum' (Japan, vóór 1970)
opgaande, tamelijk smalle struik, 5-7 m hoog en langzamer groeiend
dan de voorgaande.
VERTAKKING: matig.
BLADEREN: donker bruinrood, groot, tot 10 cm diameter, 5-7-lobbig, de basislobben
onderontwikkeld, weinig gezaagd; het blad van het tweede schot is iets minder
dieprood gekleurd en grover gezaagd.
HERFSTKLEUR: niet opvallend; het jongere blad blijft donkerrood, het "oude" dikwijls helder rood.
GROEIWIJZE:

Deze vorm- die veel op 'Bloodgood' gelijkt- is een aardige plant, maar verdient ten
opzichte van een aantal andere cultivars geen grotere verspreiding. In het voorjaar is
deze cultivar vrijwel gelijk aan 'Bloodgood', maar later in de zomer worden de verschillen steeds groter.

*

Acer palmaturn 'Beni kagami' (Angyo Maple Nursery, Japan; cat. 1930)
GROEIWIJZE: breed uitgroeiende struik van 7-8 m hoog en
VERTAKKING: vrij slordig, vaak met zeer lange takken.
BLADEREN: donker bruinrood in het voorjaar, bruin

bijna even breed.

in de zomer en groenig
bruin in september, 7-lobbig, diep ingesneden (tot vrijwel aan de bladvoet), 8-12
cm lang en breed, rand vrij grof gezaagd; het tweede schot blijft levendig rood.
HERFSTKLEUR: vlammend rood; het blad aan de lange takken donkerder rood.

'Beni kagami' is alleen goed bruikbaar als er voldoende ruimte voor de plant beschikbaar is. In grote tuinen is deze vorm zeer fraai. Is overigens minder geschikt
voor algemene cultuur.

*

Acer palmaturn 'Bloodgood' (Bloodgood Nurseries, Long Island, U.S.A., vóór 1955)
GROEIWIJZE: opgaande, smalle struik, 4-6 m hoog.
VERTAKKING: matig tot tamelijk slecht.
BLADEREN: donker bruinrood, groot en stevig, 6-10

cm lang, 5-7-lobbig, weinig
gezaagd en vrij diep ingesneden; het jonge gewas is eveneens diep bruinrood.
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vrijwel nihil.

De grote en stevige bladeren behouden de zeer donkere kleur gedurende de gehele
zomer, wat niet iedereen op prijs stelt. Het is de vorm met de donkerste bladeren. De
groei is steil en jonge planten vertakken moeilijk, hetgeen een nadeel is. Ook is de
groei langzamer dan die van 'Atropurpureum'.
De uit Japan afkomstige 'Atropurpureum Superbum', die in het voorjaar moeilijk
van 'Bloodgood' is te onderscheiden, wordt in de loop van de zomer minder donker
van kleur dan 'Bloodgood'.
Deze vorm wordt- ondanks enkele minder aantrekkelijke eigenschappen- toch nog
vrij veel gekweekt. Het is nog steeds de donkerste van alle. Wellicht voldoet de nieuwe 'Fireglow' in de toekomst beter.
(o) Acer palmaturn 'Burgundy Lace' (B. Mulligan, Seattle, Wash., U.S.A ., 1958)
dicht vertakte struik, ongeveer even hoog als breed, waarschijnlijk tot
4 mof meer hoog.
VERTAKKING: zeer goed.
BLADEREN: donker bruinrood, later in het voorjaar glanzend zwartrood, diep (tot
aan de basis) ingesneden, grof gezaagd; de lobben staan dicht bij elkaar waardoor
de bladeren langer dan breed schijnen.
HERFSTKLEUR: bronsbruin, niet vergroenend.

GROEIWIJZE:

De tamelijk nieuwe 'Burgundy Lace' werd in 1977 in Boskoop bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste. Deze cultivar behoort tot de ssp. matsumurae en vult
het "gat" tussen de bruinroodbladige, opgaande vormen en de 'Disséctum'-groep,
die aanmerkelijk lager en compacter blijft.
Later is gebleken dat 'Burgundy Lace' in Nederland niet is te onderscheiden van
'Sherwood Flame' en deze zou er zelfs mee kunnen worden verward.
In Amerika, onder andere klimatologische omstandigheden, vergroent 'Burgundy
Lace' meer dan 'Sherwood Flame'.
Hoewel 'Burgundy Lace' goede tot zeer goede kwaliteiten heeft, is- in verband met
de sortimentsbeperking- alleen 'Sherwood Flame' positief (met ***) gewaardeerd .
o Acer palmaturn 'Chitoseyama' (Japan, vóór 1882)
GROEIWIJZE: breed opgaande struik tot 5-6 m hoog en breed .
VERTAKKING: redelijk; naast enkele dikke takken veel dunnere
BLADEREN: donkerrood, 7-lobbig, bladrand gezaagd.
HERFSTKLEUR: doorschijnend scharlakenrood.

takken en takjes.

Deze onbekende vorm is een aardige plant, maar heeft alleen enige liefhebberswaarde.
De planten die in Boskoop worden gekweekt onder de naam 'Chitoseyama' zijn helaas verkeerd benaamd. Deze planten hebben olijfgroene, 7-lobbige bladeren en de
groeiwijze is ongeveer even hoog als breed. De herfstkleur hiervan is diepgeeloranjerood. Dit materiaal komt oorspronkelijk uit Exbury Gardens, GrootBrittannië. De juiste naam is onbekend.
De echte 'Chitoseyama', die ook in de keuring was betrokken, is een roodbladige
vorm. Deze constatering is gebaseerd op Tsuneo Nakamura's boek over Japanse
planten, waarin Kobayashi - de Japanse expert - 'Chitoseyama' beschrijft als een
plant met 7-9-lobbige bladeren, tot bijna aan de bladvoet ingesneden en schitterend
paarsrood. De jonge bladeren zijn eerst helder rood, later paarsrood verkleurend.
Deze beschrijving wordt bevestigd door de Amerikaanse specialist J .D. Vertrees in
zijn boek "Japanese Maples".
De in Boskoop gekweekte 'Chitoseyama', die niet tot de groep van bruinroodbladige vormen behoort, dient te worden geïdentificeerd, óf- als dat niet mogelijk is- te
worden omgedoopt.
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**

Acer palmaturn 'Fireglow' (Fratelli Gilardelli, Omate Brianza, Italië, 1982)

Er zijn moeilijkheden met de benaming . Het woord "Shojo" betekent mens (of
aap) met rood gezicht, een personage in vele Japaryse drama's . Het woord komt ook
regelmatig voor in allerlei Japanse cultivarnamen.
.
Enkele jaren geleden kwam materiaal uit Japan naar Boskoop met de naam 'ShüJO
nomura'. Deze planten lijken identiek te zijn met het uit de U.S.A. afkomstige materiaal, dat met 'Shojo' was geëtiketteerd .
D€ planten, die aanwezig waren in de Japanse expositie op de "Floriade '82" t_e
Amsterdam zijn hiermee identiek en waren geëtiketteerd als 'Sioyou noumura'. UJt
de Verenigde Staten is materiaal onder de naam 'Shojo nomura' afkomstig, dat veel
groener is in de zomer en dat volgens de beschrijving van J.D. Vertrees het enigjuiste
zou zijn.
Er zijn geen exacte beschrijvingen beschikbaar met een betrouwbare bronvermelding. De Amerikaanse 'Shojo nomura' heeft nauwelijks enige sierwaarde; daarent~~
gen zijn de Japanse planten van de Floriade onder die naam zeer waardevol. ZIJ
groeien goed en moeten zeker worden verspreid.

GROEIWIJZE: opgaande struik,
VERTAKKING : matig; iets beter
BLADEREN: 5-7-lobbig, donker

vrij steil, vermoedelijk tot 7-8 m hoog .
dan 'Bloodgood'.
bruinrood, tot bijna aan de bladvoet ingesneden,
oudere blad dof donkerrood .
HERFSTKLEUR: niet opvallend.
Aan deze nieuwigheid van Italiaanse herkomst werd in 1982 een Getuigschrift van
Verdienste toegekend . Het is een mooie cultivar, waarvan het donker bruinrode
blad in warme zomers niet vergroent.
De plant werd onder de aanduiding F.G.1 geïmporteerd . Pas later werd in Nederland de naam 'Fireglow' gegeven door W.J. Spaargaren B.V. te Boskoop- afgeleid
van Fratelli Gilardelli (F.G.1)- en geldig gepubliceerd in Dendraflora Nr. 19, 1982.
o Acer palmaturn 'Nigrum' (Hillier & Sons, Winchester, Epgeland, 1928)
GROEIWIJZE: opgaande dwergvorm, tot ongeveer 2 m hoog en vrij veel smaller.
VERTAKKING : matig tot tamelijk slecht.
BLADEREN : donker zwartrood, 5-lobbig, vrij klein (3-5 cm), lobben zwak gezaagd.
HERFSTKLEUR: onopvallend, het blad is te donker.

Acer palmaturn 'Shojo nomura' -

s A eer palmaturn 'Trompenburg' (J. R.P. van Hoey Smith, Rotterdam, 1965)
GROEIWIJZE: hoge, vrij smalle struik, 6-7 m hoog.
VERTAKKING: matig tot vrij slecht.
BLADEREN: glanzend donker wijnrood, 7-9-lobbig,

'Nigrum' is de kleinste opgaande cultivar uit deze groep en is daardoor eventueel
bruikbaar in kleine tuinen of grotere rotspartijen.
Wordt overigens niet voor de cultuur aanbevolen. Niet te verwarren met 'Dissecturn
Nigrum'.

7-12 cm doorsnede, bijna tot
de basis ingesneden; randen van de lobben min of meer teruggeslagen en vormen
op deze wijze bo !Ie lobben . Later in de zomer worden de bladeren blauw-bewaasd
bruinrood.
HERFSTKLEUR: nauwelijks aanwezig.

o Acer palmaturn 'Nuresagi' (Japan, vóór 1882)
GROEIWIJZE: vrijwel als 'Atropurpureum', iets minder hoog .
VERTAKKING: matig tot behoorlijk; beter dan die van 'Bloodgood'.
BLADEREN: donkerrood, 5-lobbig, 5-8 cm diameter, dof bruinrood in de nazomer.
HERFSTKLEUR : doorschijnend rood, niet zo opvallend als in 'Atropurpureum'.

Helaas is de vertakking van deze cultivar iets minder goed dan die van 'Atropurpureum'. Niettegenstaande dat is 'Nuresagi' een aardige plant; de positieve eigenschappen zijn voornamelijk in de U.S.A. onderkend. In Nederland is 'Nuresagi'
nauwelijks in cultuur.

***

Acer palmaturn 'Sherwood Flame' (W. Curtis, Sherwood, Oregon, U.S .A., vóór 1975)

**

Acer palmaturn 'Yezo nishiki' (Japan, vóór 1882)
GROEIWIJZE: brede struik tot 5-6 m hoog en breed.
VERTAKKING: goed tot zeer goed.
BLADEREN: 5-7-lobbig, donker bruinrood, glanzend,

Een al oude cultivar, die in de zomer zeer goed op kleur blijft. De plant is nog weinig
in cultuur. 'Yezo nishiki' zou wel meer moeten worden verspreid, vooral vanwege de
afwijkende groeiwijze.

In Nederland is 'Sherwood Flame' niet te onderscheiden van 'Burgundy Lace'. In
streken met warmere en drogere zomers en vooral drogere herfsten blijft 'Sherwood
Flame' beter op kleur dan 'Burgundy Lace'. Is mede daarom een uitstekende plant,
die veel meer dient te worden verspreid.

CULTIVARS MET AANVANKELIJK BRUINRODE BLADEREN

Acer palmaturn 'Shojo' (Angyo Maple Nursery, Japan; cat. 1930)
GROEIWIJZE: matig hoge, sterk opgaande
VERTAKKING: matig tot redelijk goed.

struik, tot 5-6 m hoog.

5-7-lobbig, de basislobben veel smaller, 6-8 cm diameter, donker
bruinrood.
HERFSTKLEUR: dof donkerrood, onopvallend.
BLADEREN:
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'Trompenburg' is vooral in het voorjaar één van de mooiste Japanse Acers. De groei
is enigszins los en open; jonge planten vertakken niet al te goed.
De bladeren zijn opvallend vanwege de bolstaande lobben, hetgeen een zeer opmerkelijk effect heeft. Dit verschijnsel is niet bekend bij andere Japanse esdoorns.
Misschien is 'Trompenburg' minder geschikt voor algemeen gebruik, maar deze
A eer is toch interessant voor de verzamelaar. De originele plant staat in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam.

dicht vertakte struik, ongeveer even hoog als breed, waarschijnlijk tot
4 mof meer hoog .
VERTAKKING: zeer goed; redelijk veel dikkere takken en vele kleine takjes, goed vergelijkbaar met 'Burgundy Lace' .
BLADEREN: donker bruinrood, later in het voorjaar glanzend zwartrood, diep
(tot aan de basis) ingesneden; lobben dicht bij elkaar waardoor de bladeren langer
dan breed schijnen, grof gezaagd.
HERFSTKLEUR: vrijwel niet aanwezig.
GROEIWIJZE:

*

zie onder 'Shojo'

later dof donkerrood en
verbruinend in de zomer, vrij groot, 8-10 cm lang en breed.
HERFSTKLEUR: matig; soms glanzend helder rood, afhankelijk van het weer in de
voorafgaande weken.

De volgende twee Japanse Acers hebben aanvankelijk bruinrode tot soms zeer donkerrode bladeren, die al spoedig in kleur afnemen en uiteindelijk tamelij~ veel ve~
groenen. Zij passen dus eigenlijk niet in de groep van de "bruinroodblad1ge" cultivars, daar het blad in de zomer niet voldoende "rood" is. Daarentegen hebben de
cultivars 'Inazuma' en 'Matsu kaze' briljante herfstkleuren.
In verband met het donkere uitlopende blad en de uitzonderlijke herfstkleuren zijn
deze twee cultivars toch in dit rapport opgenomen.
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s*

Acer palmaturn 'lnazuma' (Japan, vóór 1882)
GROEIWIJZE: losse struik, 8 à 10 m hoog met afstaande, overhangende takken.
VERTAKKING: voldoende; iets slordig.
BLADEREN: 7-9-lobbig, zeer diep ingesneden; alleen bij het uitlopen zeer donker-

rood, spoedig via bruinrood naar bruingroen verkleurend.
prachtig scharlakenrood, doorschijnend .

HERFSTKLEUR:

'lnazuma' is qua herfstkleur een van de mooiste Japanse esdoorns. De naam 'Inazuma' wordt, geheel ten onrechte, soms als synoniem van 'Dissectum' aangezien.
s**

Acer palmaturn 'Matsu kaze' (Japan, vóór 1710)
GROEIWIJZE: tamelijk dichte struik, tot ongeveer 5 m hoog en vrijwel even breed.
VERTAKK ING: goed; veel korte, vrij stevige takken, tamelijk weinig lengtegroei.
BLADEREN: 7-lobbig, zeer diep ingesneden, bruinrood, later bruingroen, doch

minder dan 'Inazuma'.
schitterend vlammend rood.

HERFSTKLEUR:

Geen enkele van alle genoemde cultivars heeft een mooiere herfstkleur dan 'Matsu
kaze'. In het voorjaar en in de zomer daarentegen zijn vele vormen opvallender.
Zeer interessante plant voor de specialist.

NIET GEKEURDE CULTIVARS
Niet in de keuring betrokken waren de volgende, in Nederland aanwezige cultivars:
Acer palmaturn 'Akegarasu' (Japan, vóór 1882)
Steile struik met bruinrood blad en weinig herfstk leur, weinig verschillend van bovengenoemde cultivars.
Acer palmaturn 'Azuma murasaki ' (Japan, vóór 1882)
Gelijkt veel op 'Yezo nishiki', maar wordt groener in de nazomer ; de herfstkleur is véél mooier.
Acer palmaturn 'Hessei' (syn . ' Elegans Purpureum') (Schwerin, Duitsland , 1893)
Zeer o ude vorm, vroeger vrij veel in cultuur; werd a l afgekeurd in Dendraflora Nr. 6 en 15- 16.
Acer palmaturn 'Moonfire' (Red Maple Nurs., Med ia, Penns. , U.S.A. , vóór 1978)
Amerikaanse introductie met zeer donker blad en zilverblauw berijpte twijgen. Staat in kleur tussen 'Bloodgood'
en 'Nuresagi'. De plant lijkt ook matig te vertakken, maar is toch een mooie nieuwe cultivar.
Acer palmalurn 'Musashino' (syn . ' Noumura' ) (Japan , vóór 1710)
Te vergelijken met 'Hessei', zonder bijzondere sierwaa rde; de herfstkleur is geel tot oranje.
Acer palmaturn 'Oshio beni' (Yokohama Nursery, Japan, 1898)
O nder deze naam zijn uit Japan verschillende vormen ontvangen, variërend in donkerheid en houdbaarheid van
de roodbruine kleur. Volgens de beschrijving heeft ' Oshio beni ' in het voorjaar diep roodbruine bladeren , d ie in
de zomer dof bruin verkleuren. Een recente import uit Japan is met deze beschrijving in overeenstemming.
In de Verenigde Staten wordt een vorm verspreid onder de naa m 'Oshio beni' met blij vend bruinrode bladeren en
felrode bladeren aan het jonge schot. Deze gelijkt zeer veel op de cultiva r die in Nederland bekend is als 'Atropurpureum' (type WATTEZ).
Acer palmaturn 'Suminagashi' (Angyo Maple Nursery, Ja pan; cat. 1930)
Een redelijk goede bruinroodbladige vorm uit J a pa n met vrij groot blad. In de veelheid va n vormen kan deze
worden gemist, hoewel 'Suminagashi ' zeker liefhebberswaarde heeft.
Acer palmaturn 'Tsukushi gata' (Japan , vóór 1882)
O ude cu lti var met grote, bruinrode bladeren, gelijkend op die van 'Yezo nishiki' . Hiermee vergeleken ka n 'Tsukushi gata' (ook gespeld : ' C hiku shiga ta') komen te vervallen .
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