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In het 22ste J aarboek van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (verschenen in
1963) gaf Drs. K. J. H ensen een uitvoerig overzicht van de Aesculus-collectie in de botanische tuinen en het Belmante-Arboretum te Wageningen . Hij noemde hierbij 27 soorten,
hybriden en variët eiten .
Reeds voordat de R egelingscommissie Sierbomen werd gevormd werd door de N .A.K.B.
gezocht naar goede moederbomen van A . carnea 'Briotii', aangezien in de kwekerijen in
geheel Nederland allerlei vormen, meest met rose t ot licht rode bloemen , onder deze naam
werden gekweekt . E nkele jaren geleden heeft de Regelingscommissie een zeer goedgroeiende
boom met diep rode bloemen gemerkt, waarvan nu oculatiehout kan worden afgegeven. Het
is te hopen, dat alle kwekers van geselecteerd oculatiehout van deze rode paardekastanje
zullen uitgaan .
Behalve de A esculus carnea-vormen zijn ook verschillende andere k 3.stanjes gekeurd op
waarde als park- en straat boom, alsmede grote of kleine st ruik voor tuin- en parkbeplanting.
De meest waardevolle cultivars zijn in dit rapport beschreven . Van alle aanbevolen cultivars
is oculatiehout beschikbaar bij de Gewestelij ke Keuringsdienst Midden Nederland van de
N.A.K.B. te Opheusden .
.. Het geslacht Aesculu s wordt verdeeld in enkele groepen, waarvan voor ons bela ngrijk
ZIJn:
a. HIPPOCASTANUM-GROEP, de P aardekastanjes, in de Engelse taal " H orse-chestnuts",
bomen met min of meer k l ev e r i ge winterknoppen, 5-tallige bladeren en stekelige
vruchten.
Hiertoe behoren behalve de gewone paardekastan je en de bastaard A escul'VtS carnea ook
de voor ons weinig belangrijke Japanse A . turbinata.
h. PAVIA-GROEP. Worden in de E ngelse taal niet " Horse-chestnuts" maar "Buckeyes"
genoemd; bomen met niet k l eve r i ge winterknoppen en meetal ongestekelde vruchten .
Hiertoe behoren de vele in Noord-Amerika groeien de soorten, zoals Aesculus octandra,
A. neglecta en A . pavia.

c. MACROTHYRSUS-GROEP. Uitsluitend de brede, struikvormige Aesculus parviflora.
Waardering:

******-

goed
zeer goed
uitstekend
s - voor speciale doeleinden
o - kan vervallen
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AESCULUS SORTIMENT

**

Aesculus carnea
syn . Aesculus rubicunda
(A. hippocastanmn x pavia)
GROEIWIJZE: forse boom, 15- 20 m hoog ; oudere bomen hebben een brede, bijna
bolvormige kroon . Groeit iets sneller dan 'Briotii '.
BLADEREN: 5-tallig, donkergroen, vroeg uitlopend en lang blijvend ; wind bestendig .
BLOEMEN: rose tot rood, in 15-20 cm hoge trossen ; bloeit een week n à A. hippocastanum.
VRUCHTE N: slechts matig stekelig ; weinig voorkomend.
De bloemen van deze boom, die omstreeks 1818 in Frankrijk ontstond, vaneren
nogal wat in kleur. Men treft bomen aan met tamelijk donkerrose, maar ook met
lichtrose bloemen .
A. carnea is een fertiele, tetraploide bastaard tussen de Europese A. hippocastanum
en de Amerikaanse A. pavia. Hensen (Jaarboek N.D .V. 1959/61) spreekt in dit geval
in plaats van "constante bastaarden" van " hybridogene soorten".
Bij zaaiing bleek deze bastaard tamelijk constant, echter niet voldoende constant
om als kwekerijprodukt éénvormig genoemd te kunnen worden. Wil men deze paardekastanj e kweken in plaats van de echte "rode" cultivar 'Briotii', dan dient m en uit
te gaan van een goed rose-rood bloeiende moederboom.

***

Aesculus carnea 'Briotii' - foto blz. 8
GROEIWIJ ZE: goed groeiende boom met breed-kegelvormige kroon en doorgaande
kop .
BLADEREN: gekroesd, donkergroen, met rode hoofdnerf.
BLOEMEN: donkerrood, in trossen van behoorlijke lengt e.
Deze echt "rood" bloeiende paardekastanje ontstond omstreeks 1858 in Trianon,
Frankrijk. Groeit als de meeste A. carnea bomen, doch iet s minder snel.
A . carnea 'Briotii' is één van de allermooiste park bomen. Bereikt een hoogte van ongeveer IS m en heeft een brede kroon.
In de meeste kwekerijen in Nederland kwamen onder deze naam allerlei klonen
voor, bloeiend van rose tot donkerrood. Men zei, dat de echte "rode" minder sterk
groeide, men zou deze tevens kunnen herkennen aan de donkerder, meer gerimpelde
bladeren. Ofschoon deze kenmerken wel op enige waarheid berusten, zijn ze toch niet
in alle opzichten betrouwbaar.
Er komen ook bomen voor met de gerimpelde bladeren, sommige zelfs minder sterk
groeiend met lichter rode bloemen; er zijn bomen bekend met gedeeltelijk rode,
gedeeltelijk donkerrose bloemen. Het lijkt waarschijnlijk dat 'Briotii' een sport is
van A . carnea en de neiging heeft "terug t e lopen". Het oculeren van geselecteerd
uitgangsmateriaal is dus zeer belangrijk.
De N .A.K.B. zocht, reeds voordat de Regelingscommissie Sierbomen gevormd was,
naar moederplanten van echte " rode" kastanjes, die flink groeiden. Van een 25jarige boom in Hollandsche R ading (Utr.) is reeds veel oculatiehout verspreid ; de
jonge bomen van deze selectie groeien goed.
In 1962 is in Nederland gezocht naar de allerbeste moederboom, rekening houdende
met dieprode kleur van de bloemen en goede boom vorm. Van een aantal verschillende
bomen, gevonden in Groenekan, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem is in
1962 geoculeerd. De 2-jarige geoculeerde planten zijn onderling vergeleken op groeikracht, welke verschillend is bij de rode selecties. Van deze nakomelingen zijn de
bomen bij Brouwers, Groenekan en Delta Ziekenhuis, Rotterdam als de beste selecties
naar voren gekomen. De bovenstaande beschrijving is gebaseerd op deze bomen.
Zodra voldoende oculatiehout van deze bomen en de nabouw hiervan aanwezig zal
zijn, zal de N.A.K.B. géén oculatiehout van de selectie "Hollandsche Rading" meer
aanbieden.
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Aesc ulus hippocastanum

Aescu lus pavia

o Aesculus carnea 'Plantierensis'
syn. Aescuhts plantierensis

(A. carnea x hippocastanum)
De boom gelijkt op A. carnea maar heeft flets vleeskleurig-r03e bloemen. Niet opvallend in bloei.
Dez.e. m eest als cultivar van A. carnea beschreven kastanj e ontstond door terugkrmsmg van de tetrapl01de A. carnea met A. hippocastanum. Hij is triploid en
daardoor steriel.

*

Aesculus hippocastanum - "Paard ekastanje " -Balkan-Kaukasus
De gewone paardekastanj e behoeft geen nadere beschrijving. Als straatboom voorheen veel gebruikt. Het vroeg verkleuren en verdorren van het blad bij drooote en
de vele kastanjes zijn een bezwaar. Goed als alleenstaande boom en voor"' grote
parken, maar ongeschikt voor straatbeplanting.
In het Belmonte-Arbo:retum t e vVageningen staan bomen van enkele minder bekende,
maar ook minder waardevolle cultivars, namelijk:
'Incisa' met langs de rand franje-achtig en diep gezaagde bladeren,
'Laciniata' een langzame groeier met klein e, diep ingesneden blaadjes,
'Pyramidalis' een dichte, breed-kegelvormige kroon vormend.
Deze drie cultivars zijn weinig waardevol.

**

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - Dubbelbloemige P aardekastanje
syn. Aesculus hippocastamtm 'Plena'
GROE I WIJ ZE: grote boom met brede, gesloten kroon; de hoofdtakken staan
tamelijk horizontaal.
BLADERE N: als het type, doch langer groen blijvend.
BLOEMEN: gevuld, wit, iets rood gevlekt. De trossen steken minder buiten de
kroon uit dan bij de soort, wat een klein nadeel is. Bloeit begin m ei. Geeft
(bijna) geen vruchten.
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Als alleenstaande boom zeer mooi. Heeft bij straatbeplanting veel ruimte n odig.
Moet, indien als straatboom gebruikt, reeds in de jeugd hoog worden opgesnoeid,
daar de takken bijna horizontaal staan. Voor beplanting in steden aan te bevelen,
daar deze cultivar géén v ru c h ten draagt.
's Winters zijn jonge bomen op de kwekerij t e herkennen aan de bruine, gekrakeleerde
bast (die van de soort is egaal donkerbruin).
In 18 19 als sport ontstaan in Genève en in de handel gebracht door de Kwekerij
Baumann, Bollweiler in de Elzas.

s Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'
GROEIWIJ ZE: als de soort.
BLADEREN : in het voorjaar mooi lichtgeel, later geelgroen met donkerder groene
vlekjes, lang aanblij vend.
BLOEME N : als de soort, maar in zeer grote trossen, 30-40 cm hoog.
Ofschoon het blad in de zomer niet bijzonder opvalt is deze weinig gekweekte cultivar
als aparte parkboom wel mooi, voornamelij k om de zeer grote bloemtrossen.

s Aesculus mutabilis 'Induta' - fo to blz. 2
syn. Aesczûus pav-ia 'Rosea Nana'
GROE IW IJ ZE: kleine struik; vormt als halfstam-boompje een compacte kroon .
BLADERE N : blauwachtig-groen , aan de onderkant dicht behaard.
BLOEMEN : geelachtig-rose; rijkbloeiend, ook als jonge plant, einde mei t ot begin
JU111.

Deze cultivar van de hybride tussen de Amerikaanse struik-kastanje A. discolor var.
mollis en A. sylvatica is in 1904 door Hesse, Weener a. E ms in Duitsland in de handel
gebracht onder de naam A . pavia 'Rosea n ana', waaronder deze plant hier en daar ,
bijna uitsluitend als halfst am-boompje wordt gekweekt. Ook als struik is deze laagblij vende kast an je door de overvloedige bloei een aardige aanvulling van het sortiment.

s Aesculus neglecta 'Erythroblastos'
GROEI W IJ ZE: kleine boom of grote struik, al naar gelang deze in de jeugd met
één of meerdere stammen wordt gekweekt.
BLADEREN : in het voorjaar zeer opvallend karmijnrose, later groen.
BLOEMEN: geel, roodachtig aangelopen, mei- juni.
Wie een zeer aparte kleine parkboom of een grote struik wenst t e planten zal deze
kastanj e met in het voorjaar zeer decoratief rose gekleurde bladeren zeker waarderen .
Deze cultivar van de Amerikaanse A . neglecta werd gevonden in Silezië; door Späth,
Duitsland in de handel gebracht . Komt in de kwekerij zelden voor.

*
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Aesculus octandra - Oostelij ke U.S .A. - foto blz. 7
GROEIWIJ ZE : m atig grote boom, soms van 15-20 m, maar meestal kleiner; opgaande, ronde kroon .
BLADEREN: 5-tallig, groen, lichtgroen aan de onderzijde, in de herfst opvalle:1d
bruingeel, vroeg afvallend.
BLOEMEN: lichtgeel in korte, pluimvormige trossen; mei- juni.
Voor het kweken van een goede boom is veredeling op hoogstam aan te bevelen.
A. octandra en hybriden van deze soort zijn te herkennen aan de gesteelde klieren op
bloemst eel en kelk.
Als uitgangsboom is door de N.A.K.B. een 40-j arige boom in het Arboretum (Nr.
1067) t e \iVageningen gemerkt .
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*

Aesculus octandra var. vestita - Ohio en Westelijk Kentucky, U.S.A.
GROEIWIJZE: open-groeiende boom met mooi verdeelde takken, een losse, breedkegelvormige kroon vormend .
BLADEREN: groen, dicht behaard aan de onderkant; in het voorjaar rose-geel
uitlopend, in de herfst geel en violet gekleurd.
BLOEMEN: lichtgeel met rose nuance.
Deze variëteit wijkt af van A. octandra door de kleur van de bloemen, die niet geel
maar geel met rose is. Vooral door de mooie bladkleuren in voorjaar en herfst is deze
weinig bekende paardekastanje aan te bevelen als parkboom. Groeit beter dan de in
Nederland gekweekte A. octandra.
Een zeer goed type, door Doorenbos geïmporteerd uit het Arnold Arboretum staat
in het Zuiderpark te Den Haag. Van deze 35-jarige boom heeft de N.A.K.B. nabouw
voor de verspreiding van oculatiehout .

**

Aesculus parviflora - U.S.A. - foto omslag
syn . Aesculus macrostachya.
GROEIWIJZE: grote, zeer brede struik, door uitlopers grote oppervlakten bedekkend, enkele meters hoog wordend.
BLADEREN: 5- 7 tallig, omgekeerd eirond, 7- 16 cm lang, onderzijde grijs behaard.
BLOEMEN : wit, in smalle, 20- 30 cm hoge trossen, eerst in juli- augustus, dus
wanneer weinig heesters bloeien.
Deze zeer breeduitgroeiende struik is zeer mooi in de late zomer; wordt vooral
in Amerika, waar de grote ruimte, die hij vergt géén bezwaar is, veel gevraagd.
Vermeerdering bij voorkeur door zomerstek, eventueel afleggen; zaaien wordt weinig
toegepast, daar deze soort in Europa zelden rijpe vruchten draagt.

o Aesculus pavia - Z.O. en Zuidelijke U.S.A. - foto blz. 5
GROEIWIJZE: kleine boom, van 6- 8 m , soms grote struik van 2- 4 m, los vertakt.
BLADEREN: 5-tallig, smal elliptisch.
BLOEMEN: lichtrood in losse (10- 15 cm) trossen in begin juni. Daar de bloemen
meer gesloten blijven, zijn ze niet zo opvallend als die van A. carnea 'Briotii' .
De bloemkleur en groeiwijze varieert nogal. Indien men een kleine, roodbloeiende
paardekastanje wenst, kan men beter de roodbloeiende cultivar 'Atrosanguinea'
planten.

*

Aesculus pa via 'Atrosanguinea'
GROEIWIJZE: matig grote boom met opgaande takken en brede gesloten kroon.
BLADERE N : bij het uitlopen roodachtig, later lichtgroen.
BLOEMEN: donkerrood in korte (! 0-- 15 cm) trossen.
Om een goede boom hiervan te kweken is oculatie op hoogstam aan te bevelen.
Deze rode "Pavia" was reeds in 1864 in het arboretum te Muskou aan de Neisse
aanwezig.
Als uitgangsboom voor de verspreiding van "soortecht" oculatiehout is een boom
gemerkt langs Rijksweg 23 te Geldermalsen . Nabouw hiervan is aanwezig in de
kwekerij Achterberg van de N.A.K .B .

SUMMARY
In this artiele several Aesculus species, hybrids and cultivars are listed, which have been
assessed for their value as trees for parks and street-planting. A few shrubs have been included,
one of which is sametimes grafled on a stem to form a small tree for garden ~tse.
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Aesculus carnea 'Briotii'

The merit stars (*- good, ** - very good, ***-excellent, s - for special purposes and o - nat
worthy of cultivation) have been awarded by the Selection Committee of the N.A. K.B. (Genera!
Netherlands I nspection Service).
Special attention has been paid to the mutant of A. carnea with dark red flowers, viz.:
***A . carnea 'Brio tii '. T he committee has mar ked a fine st~trdy-growing tree with broadly
conical crown, dark green wrinkled foliage and dark red flo wers for the distribution of
budwood
The following trees are also recommended:
** A . carnea - growing stronger than 'Briotii', flo wers rose-red.
**A . hippocastamtm 'Ba11mannii' - large braad crown, double white flowers, no fruits (or
hardly any fntits) ; on account of its almast horizontal branching habit to be planled only
where m~tch space is available.
sA . hippocastamtm 'Memm ingeri' - yellowish foliage in the spring, later yellowish-green;
flowertruss very large (r2- r6 inches), flowers white.
* A. octandra - a good specimen of this roundheaded tree with light yellow1 flowers has been
marked at Wageningen for budwood distribution.
* A. octandra var. vestita - a variety, valued for its rose-yellow foliage in the spring and
yellow to violet autumn colour. A tree, obtained from the Arnold Arboretum 35 years ago,
has been marked at T he Hagzte_park system as mother-tree.
*A. pavia 'Atrosanguinea'- a well-formed tree of this red-/luwering "Pavia" has been fo zmd
and marked at Geldermalsen.
sA . neglecta 'Erythroblastos'- a small tree or large shr·ub for the connoisse~tr, distinct for its
rose coloured leaves in the spring.
A mong the shrubby Aesc~tlus the committee favours the late blooming A . parvitflora (**) and
A. mzttabilis 'Induta' (s) (grown in nurseries as A. pavia 'Rosea Nana' ), a compact shrub or
smal! tree when top-grafted, with yellowish-pink flo wers in profusion.
The N .A.K.B. has "selected" budwood available of all trees, enumerated above.

Azalea mollis 'Hortulanus H. Witte'
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