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STYRAX - PTEROSTYRAX - HALESIA

De familie der Styracaceae (Storaxboomachtigen) kent slechts drie geslachten (Styrax ,
Pterostyrax en Halesia), waarvan een zeer beperkt aantal soorten en een enkele cultuurvorm
geschikt zijn voor het gebruik als sierheesters in parken en tuinen.
STYRAX. Verschillende Chinese en J aparise Styrax -soorten - zoals Styrax hemsleyana, S.
dasyantha, S . shiraiana en S . veitchioru1n - zijn, in weerwil van hun schoonheid in het
moederland, voor het Nederlandse klimaat niet voldoende hard om de cultuur ervan aan te
bevelen. De Amerikaanse soort Styrax americana zou met enige zorg en moeite in Nederland
tot een fraai bloeiende heester zijn op te kweken, maar ook deze soort vraagt - gezien zijn
herkomst uit de mildere, zuidelijke staten der V.S. - een zeer beschutte standplaats en
bovendien een zeer vochtige, moerasachtige bosgrond. Ook Styrax wilsonii uit West-China
moet als cultuurplant voor Nederland en West-Europa minder geschikt worden geacht.
Deze soort bloeit wel zeer rijk. maar vormt als'gevolg daarvan· slechts kleine, kwarrige en
onaanzienlijke struikjes. •
~
De echte "Storaxboom", Styrax officinalis, stamt uit de Oriënt (Z .O.-E1_fropa en Klein
Azië) en heeft zich van daar uit ook wel wat westelijker over het Middellandse Zee gebied
verspreid. S. G. A. DooRE NBOS deelde mij mede, dat hij in Israël gehele berghellingen bedekt vond met de in het moederland tot 7 m hoog wordende, zeer rijk bloeiende Storaxboom.
Styrax officinalis geeft uitstekende honing en zou door Nederlandse zionisten bij Haïfa
als "drachtplant" op berghellingen worden aangeplant voor door hen gestichte imkerbedrij ven . Ook deze soort is echter voor het overige deel van Europa té zacht!
Reeds in de oudheid was S. officinalis bij de Arabieren bekend voor de winning van "ambar"
of "storax", een kleverige, half doorschijnende, harsige afscheiding uit de bast . De Grieken
echter wonnen een vermoedelijk soortgelijk produkt uit de bast van de oosterse "Amberboom", Liquidambar orientalis, onder de naam "styrax". In latere tijden (en vermoedelijk
thans nog) wordt styrax of amber uitsluitend gewonnen als een harsachtige afscheiding
uit de stam van Liquidambar orientalis.
PTEROSTYRAX. Dit geslacht kent slechts twee soorten: de in cultuur het meest voorkomende
soort Pterostyrax hispida en de daaraan verwante Pterostyrax corymbosa . De laatste soort is
echter zó nauw verwant aan Pterostyrax hispida, dat het geen zin heeft P. corymbosa nog
voor cultuur aan te bevelen. Soms wordt op kwekerij en P. corym,bosa zelfs aangetroffen
onder de naam P. hispida.
HALESIA. Ook het geslacht Halesia is soortenarm. Het meest in cultuur bekend is Halesia
carolina. Minder bekend, maar zeker aanbevelenswaardig is de veel hoger groeiende Halesia
11wnticola met daarvan de zachtrose bloeiende nog zelden gekweekte cultivar H. monticola
'Rosea' . H alesia diptera is op de kwekerijen weinig of niet bekend, maar in arboreta, botanische tuinen e.d. niet zeldzaam. Deze bloeit ook veel minder rijk dan de andere Halesiasoorten.
Van het sortiment worden dus slechts de volgende aanbevelenswaardige soorten genoemd.
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STYRAX
Styrax japonica- Japan, Midden-China, Korea
GROE IWIJZE: in het moederland een kleine, vertakte boom t ot 8-1 0 m, in Europa een
grote, brede struik met vrij buigzame, dunne takken; de dunne twijgen aanvankelijk
grijsviltig met stervormige beharing, spoedig kaal wordend.
BLAD : breed ovaal tot rondachtig elliptisch, lang toegespitst ; variabel van grootte,
4-8 cm lang en 2-4 cm breed ; bladvoet wigvormig t oelopen d; aan jongloten aanvankelijk aan beide zij den sterharig behaard, later aan de bovenzijde kaal en frisgroen , aan de onderzij de lichter groen met een spaarzame okselbeharing. Bladsteel
5- 7 mm.
BLOEI WIJZE : bloeit in juni- juli met 2- 4-tallige, vrij korte, hangende bloemtrosjes ;
bloemkroon wasachtig wit, ± klokvormig met weinig of niet teruggeslagen kroonbladeren, bloemkroon I ,5- 2 cm lang. Kelk 5-tandig en kaal. Welriekend.
VRUCHT: hangend aan dunne, kale stelen; eivormig, iets toegespitst, I 0- 12 mm lang;
aanvankelijk iets grijsgroen, later groen.
Styrax jap01~ica is een bijzonder mooie, grote bloemheester voor parken en grote t uinen,
die een beschutte en zonnige standplaats vraagt op goede gronden .
Vermeerdering uit zaad . Wordt in N.~derland in beperkte mate gekweekt.
Styrax obassia - Ja pan
GROEI W IJ ZE: kleine boom ~f grote struik met in de jeugd brede vertakking, wat lager
blij vend danS. faponica. Jongloten met een vlokkig-viltige beharing, doch eveneens
spoedig kaal wordend.
BLAD : veel groter dan bij S . faponica, meer rond-ovaal tot breed-ovaal, plotseling
toegespitst; 10- 20 cm lang en 8-15 cm breed; bladvoet afgerond, bladrand boven
het m idden n aar de top toe onregelmatig getand; aan de bovenzij de heldergroen en
kaal, aan de onderzijde fijn viltig wit behaard. Korte bladsteel, 5- 20 mm.
BLOEIWIJZE : rijkelijk bloeiend in (mei-) juni met I 0-20 cm veel-bloemige, lange, hangende bloemtrossen, soms iets afstaand en dan knikkend neerhangend; bloemkroon
wit, tot 2 cm lang, met diep ingesneden en meer spreidende kroonlobben. Zeer
welriekend.
VRUCHT: ongeveer als bij S. fapo nica, doch langer (tot 2 cm) en (vaak) iets behaard,
wit.
Styrax obassia is een prachtige parkstruik, die dezelfde eisen aan grond en standplaats stelt
als S . faponica. De lange, veelbloemige, witte bloemtrossen hangen vaak wat verscholen
tussen de grotere bladeren . Komt in de kwekerijen weinig voor.

PTEROSTYRAX

Halesia monticola

Pterostyrax hispida- Japan , China
GROEIWIJZE: in cultuur een boomheester tot I0 m ; in het m oederland een veel vertakte
boom tot IS m. Kroon met breed spreidende, vrij slappe takken, een open kroon
vormend; jongloten aanvankelijk spaarzaam behaard, later kaal en grijsgroen .
Jonge twijgen met groot merg.
BLAD: breed-ovaal tot omgekeerd eivormig of ovaal-langwerpig met spitse of kort
toegespitste top ; I0- 20 cm lang (aan jongloten of stamscheuten vaak aanmerkelijk
langer) en 5-8 cm breed; bladvoet meestal wigvormig, zelden afgerond, niet zelden
zeer wigvormig in de bladsteel verlopend . Bladeren zeer dun, aan de bovenzijde
fris, doorschijnend groen, aan de onderzijde aanvankelijk zachtviltig behaard, later
alleen op de nerven behaard en grij zig groen; bladrand fijn getand, de zijnerven tot
in de t anding doorlopend. Bladsteel 7-25 mm, behaard .
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ovaal of elliptis:::h tot eivormi~-ovnl met spits~ of toegespitste top ; 5- 10 cm
lang en 4-6,5 cm breed; bladvo~t ± afgerond tot breed wigvormig. B laderen aanvankelijk aan beide zijden licht behaard, spoedig glad aan de bovenzijde en fris
groen, aan de onderzijde blijvend behaard en grijsgroen; bladrand fijn gezaagd, niet
zelden min of meer golvend. Bladsteel 5-15 mm lan g.
BLOEIWI JZE : bloeit in mei-juni met zuiver witte, klokvormige bloemen, 3-5 (soms
tot 7) bijeen hangend aan 1- 2 cm lange, behaarde stelen. Bloemkroon klokvormig,
10-15 mm lang (zelden groter) met iets gelobde kroonbladeren; 10- 16 zeer dicht
bijeenstaande, b ehaarde meeldraden. Geen opvallende bloemgeur.
VRUCHT: verscheidene bij een hangend aan dunne stelen , 2,5-3,5 cm lang, ± ovaal,

BLAD:

met 4-kantige vleugels. Groen.
Halesia carolina- de "Sneeuwklokjesboom"- is zowel in bloei (juni) als in vrucht een opvallend mooie, grote heester voor parken en grote tuinea. Vraagt- aballe Styracaceae- een
warme standplaat3 op vochthoudende cri voedzame grond. Kan enige halfschaduw verdragen
Wordt .op verschillende wijzen vermeerderd: voornamelijk uit laat ontkiemend (gestratificeerd) zaad, door afleggen of door zomerst ek. Deze soort komt in verschillen de kwekerijen
voor .

Halesia carolina

Halesia monticola- Zuidoostelij k Noord-Amerika- foto bh. 64
GROEIWIJZS: aanmerkelijk hoger wordend dan H. carolina, in h et m oederland een tot
25 -30 m hoge, breed spreidende boom vormend; in cultuur meestal een h oge
boomheester, meerstammi g van de grond af. Aanvankelijk wat pyramidaal opgaand,
doch spoedig breed wordend door sterk afstaande takken. De s:::hor3 schilfert in
grote platen af. Tw ijgen aanvankelijk
fijn behaard , later k n l. /
BLAD: ± als van H. carolina, doorgaans iets smaller en met langer toegepunte top;
de blad-onderzijde slechts op de nerven behaard blljvend.
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GROEIWIJZE:

H a lesia m onticula 'Rosea '
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gelijkend op die van H . carolina, doch met grotere, zuiverwitte, klokvormige bloemen, 20- 25 mm lang; bloemsteel korter en kaal (bij H. carolina behaard!).
VRUCHT: in vorm gelijkend op die van H. carolina, doch aanmerkelijk langer, 4- 5 cm,
en aan de top breder dan aan de voet. Eveneens 4-vleugelig en groen.
Halesia monticola is een prachtige boomheester voor grotere parken, opvallend door de
rijke en fraaie bloei. Stelt gelijke grond- en standplaatseisen als de voorgaande, doch vergt
op de duur (nog) meer ruimte.
Wordt jammer genoeg zeer weinig gekweekt; in Amerika wordt zaad aangeboden .
BLOEIWIJZE:

Halesia monticola 'Rosea' (U.S.A. ± 1900) - foto blz. 67
Zeldzame cultivar, die van de soort afwijkt door zéér mooie, lichtrose bloeiwijze.
Bloeit zeer rijk in het begin van de bladontwikkeling, waardoor deze cultuurvorm des te
waardevoller wordt. Voor parken en grotere tuinen. In het Belmonte Arboretum, Wageningen staat een zeer goed exemplaar.
Vermeerdering door enten op Halesia, misschien door zomerstek.
Halesia diptera (Zuidoostelijk Noord-Amerika) blijft hier verder buiten beschouwing. Deze
soort gelijkt veel op de beide voorgaande species, doch heeft slechts 2 brede vleugels op de
vruchten. Groeit in ons klimaat echter slechter, bloeit later en veel minder rijk. In het
Arboretum Kalmthout in België staat hiervan een goed exemplaar.
NAWOORD: De voornaamste en beste soorten uit de familie der Styracaceae, die voor ons
bijzondere waarde hebben als cultuurgewassen, zijn hier beschreven omdat zij in de massacultuur van overbekende en overdadig gebruikte siergewassen in het vergeetboek dreigen
te raken; ze zijn feitelijk reeds sedert een reeks van jaren zowel in cultuur als in gebruik
stiefmoederlijk bedeeld. De beschrijving van deze waardevolle siergewassen moge bijdragen
tot een ruimer gebruik in parken en tuinen op de voor die soorten geschikte plaatsen.
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