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Rijk geslacht met slechts twee soorten vertegenwoordigd

De Spaanse
aak langs

een helling-
bos bil Ge-

nendal in
Zuld-Lim-

burg

van de circa 150 soorten esdoorns groeien er in Europa maar zo'n tien
soorten, waarvan zeven in het mediterrane gebied. In Nederland
komen twee soorten voor: de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
en de Spaanse aak of veldesdoorn (Acer campestre). De gewone
esdoorn bereikt Nederland van nature nog net, de Noorse esdoorn
(Acer platanoides) net niet meer.
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,,loo.n, is een bomengeslachr van Succesvolle 'niguwkomer'
:,::: het noordelijk halfrond. In Azië Het inheemse l<arakter van de gewo-
en Noord-Ameril<a konen vele soorten ne esdoorn is een punt van disiussie.
voor, waarvan vooral de Japanse Vermoedelijk kornt de soort a11een
esdoorns gewild zijn vanwege de deco- van nature voor in Zuid-Lirnburg.
ratieve bladvorn.ren en l<leuren. Anderzijds grenst het areaal zo àirect
De naam esdoorn is eigenlijk wat aan ons iand, dat ook zonder toedoen
curieus, omdat dit plantengeslacht van de mens de gewone esdoorn een
helemaal geen doorns heeft. Een ver- heel eind gekomen zort zljn. Deze es-
klaring kan zijn dat 'doorn' een oud doornsoort zaait zich zo gemakkelijk
synoniem is voor 'boom'. uit dat hi, inn-riddels in heel Neder-
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land algemeen voorkomt in allerlei
bostypen en houtwallen. Veronder-
steld wordt dat hij in de 17e, of wel-
licht 16e, eeuw in het laaglandgebied
is ingevoerd. De gewone esdoorn
heeft wel voorkeur voor de wat rijke-
re bodcms. Zells in sradsruinen,
tussen straatstenen en op muren
groeit hij overal spontaan op. H1
wordt wel het onkruid onder de
bomen genoemd.
In Midden-Europa is het een boom
van berghellingen cu ravijnen er.r

wordt daar bergahorn genoen-rd. Op-
mcrkelijk is dat de csdoorn uitstc-
kend in schaduwrijk bos ontkiemt en
opgroeit, maar op latere leeftijd juist
veel licht nodig heeft.

Oerrelicten in Zuid-Limburg
Het milieutype van de esdoorn vinden
we in de grubben en op steilhellingen
van Zuid-Limburg, waar het relatief
vochtig is en de bodem mineraalrijk
en liefst kalkhoudend. in de om-
geving van Valkenburg, Bunde, Vijlen
en Sint-Geertruid staan oude es-
doorns die als omvangrijke hakhout-
stovcn de eeuwclt overleeld hebbcn.
Mogehjk bevindt zich onder dlt oude
hakhout nog het oorspronkelijk gene-
tische materiaal van deze soort.
In heel Europa worden verscheidene
regionale genetische variaties onder-
scheiden op grond van stam, blad- en
vruchtvormen. Daalnaast zijn een
aantal variaties van waarde voor de
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Oud esdoorn-
hakhout van
de gewone
esdoorn in
Zuid-Limburg.

sierteelt. De gewone esdoorn groeit
samen met de es, zoete kers, zomer-
linde en zomereil<.

Historie
Dat de soort in Nederland in het ver-
leden niet algemeen was, blijkt uit
het volledig ontbreken van toponie-
men van de esdoorn. Voor Zwitser-
land is de esdoorn een symbolische
boom. Onder de bergahorn werd in-
dertijd de'Graue Bund' (Graubiinden)
gesticht. De historische stronk wordt
daar nog altijd als een herinnering in
een museum bewaard.
Oude gewone esdoorns zijn in ons
land zeldzaam. De Bomenstichting
meldt dild<e esdoorns in Joure
(410 cm stamomvang), in Deventer
(465 cm omtrek) en in Groessen
(404 cm omtrek). Erg oud zijn derge-
lijke grote esdoorns overigens nieu ze
groeien snel en hebben bredejaar-
ringen. De genoemde bomen zijn
rond de 150jaar oud. In bergland
kunnen ze tot 300jaar oud worden.
Esdoornhout heeft door zijn hard-
heid, vastheid en buigzaamheid een
uitstekende kwaliteit, maar wordt in
de praktijk toch beperkt gebruikt, en
dan nog voornamelijk als brandhout.
Het kan wél prima gebruikt worden
als resonantiehout bij vioolkisten; de
eigenschap om gemakkelijk te ver-
buigen zonder te spluten, maakt dit
mogelijk. Een beetje Stradivarius
wordt echter uitsluitend van zeer be-
paalde esdoornpopulaties in Europa
vervaardigd.

Spaanse aak
De Spaanse aak is door het veel klei-
nere, aan de onderzijde behaarde
blad goed te onderscheiden van de ge-

wone esdoorn. Ook is de schors bij de
Spaanse aak veel fijner gegroefd dan
bij de gewone esdoorn en hij bladdert
niet af. In Zeeland, en speciaal op
Walcheren, werden de bladeren vroe-
ger gebruikt om boter in te verpak-
ken. In de herfst verldeuren de blade-
ren roodachtig ofgeel. Ofschoon de
Spaanse aak tot een behoorlijke boom
i<an uirgroeien (rot 18 m) blijft hij
meestal veel lager en struikachtig. In
Amsterdam staat een exemplaar van
235 cm stamomtrek, in I(oudum
(Friesland) één van 310 cm en de dil<-
ste in Utrecht aan de Christinalaan
van maar liefst 365 cm omtrel<. Deze
bomen zíjlzo'n anderhalve eeuw
oud. In Zuid-Limburg zijn verscheide-
ne oude exemplaren te vinden, vaak
in bosranden en holle wegen.

Verspreiding
De Spaanse aak heeft ongeveer het-
zelfde verspreidingsareaal als de ge-
wone esdoorn. De noordwest grens
gaat wat verder, tot Zuid-Engeland en
Zuid-Denemarken. In Nederland zijn
wilde populaties van de Spaanse aak
vrij zeldzaam. Alleen in Zuid-Limburg
komt de Spaanse aal<, soms als hak-
houtrelict, in bossen op mergel- en
lössbodems voor en verjongt daar
spontaan. In de beekdalbossen van
Twente, de Achterhoek en Drenthe en
langs de grote rivieren bluft de
Spaanse aak een grote bijzonderheid,
hoewel hij in het rivierengebied al
3000 jaar geleden voorkwam. De
Spaanse aal< is ook al lang in gebruik
als beplanting in heggen en hout-
wallen, met name in de rivierklei-
gebieden. In de duinen treffen we de
Spaanse aak nog aan, maar of het
hier om inheemse populaties gaat is
niet zeker; de soort is waarschijnlilk
in de 1 6e of 1 7e eeuw in de binnen-
duinen ingevoerd. De Spaanse aak
komt vooral voor in de rijkere beu-
kenbossen, het eil<en-haagbeukenbos
en het abelen-iepenbos.

Geliefd bij insekten
Esdoorns hebben vrij onopvallende
geelgroene bloemen in hangende
trosjes. Vanwege de rijke nectar wor-
den ze door vele insekten bezocht. De
bladeren van esdoorns zijn gewild
door bepaalde soorten bladrollers,
galwespen, bladluizen, mineerders en
de witte vlieg. Verschillende, veelal

weinig opvallende, maar soms specia-
Iistische, zwammen groeien samen
met esdoorns. De veroorzaker van de
'inktvlekken' is daarvan de bekendste.
De sporen van deze schimmel kunnen
niet ontkiemen in industriegebieden
die te zwaar door zwaveldioxide zijn
verontreinigd. De inktvlekken ont-
breken daar.

Het geslacht esdoorn is met de veld-
esdoorn (Spaanse aak) en gewone
esdoorn in Nederland vertegen-
woordigd. Het inheemse karakter
van deze esdoorns is nog immer een
punt van discussie. ln Limburg komt
de soort van nature voor en met
name in deze provincie vinden we
dan ook vele fraaie, oude exem-
plaren, hetzij als solitair, hetzij in
bosranden of hakhoutrelicten.
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