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     PLANTENWERKGROEP 
     IVN-Oisterwijk ---  NMC-Schijndel --- Natuurgroep Gestel 
 

     Plant van de maand februari 2023 
 

     Esdoornbladige plataan 
.                    . 

Algemeen  
Wetensch. naam Platanus xhispanica Münchh.**** 

Uitspraak  Plátanus hispánic /Plátanus hýbrida 

Familie  Platanaceae/Plataanfamilie 

Geslacht  Platanus/Plataan 

Soort   Esdoornbladige plataan 

Hoogte  Tot 30m 

Plantvorm  Boom 

Plant   Eenhuizig 

Wortels  Hoofd- en bijwortels 

Stengels  Rechtopstaand 

Twijgen/takken Bruin 

Schors   Gebladderd 

Bladstand  Verspreid 

Bladvorm  Handvormig 

Bladkleur  Groen 

Bladrand  Getand 

Bloeiperiode  Mei 

Bloeiwijze  Hoofdje 

Bloemkleur  Groen(man.), rood(vr.)   

Bloemtype  Eenslachtig   

Kelkbladen  4 

Kroonbladen  4 

Meeldraden  4 (of meer) 

Stijlen   1 

Stempels  1 

Vruchtbeginsel Bovenstandig 

Vrucht   Nootje 

Leefvorm  Overblijvend 

Groeiplaats  Wegen, parken, bos 

 

 

Inleiding 
Zegswijzen***:  
Februari nat vult schuur en korenvat 

Eens zien of na de natte januari ook februari zich zo vochtig zal 

gedragen. Het gezegde stelt dat het in dat geval een groeizaam jaar 

zal worden. Of gaat februari over de grens en houdt zich daar niet 

aan?  Deze maand voel ik me ook over de grens gaan met de Plataan 

als plant van de maand. Deze boom/bomen zijn niet ’oorspronkelijk 

inheems’. Juist in de wintertijd vallen die prachtige bomen langs 

wegen en in park en landschap op. Vandaar dat we de Plataan deze 
February toch nader gaan bekijken.  
  

Naamgeving 

Platanus. Het Griekse platys betekent breed/plat. Dit slaat dan op de 

afgeplatte brede kroon van de boom. Ook de bladeren kun  je breed 

noemen.  

Hispanica. Het latijnse hispanic verwijst naar een bewoner -hier de 

plant- van Zuid-Amerika. 

Hybrida. Een hybride is een kruising van twee individuen -hier bomen- 

met een verschillend genotype. Die genotypen zijn de Platanus 
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occidentalis(Westerse plataan) en de Platanus oriëntalis(Oosterse 

plataan). Waarbij de Westerse van Amerika en de Oosterse van de 

Balkan en Klein Azië afkomstig is. 

Esdoornbladige.  Het zal duidelijk zijn dat het blad van deze Plataan 

op dat van de Esdoorn lijkt. 

Plataan. De betekenis is hierboven al vernoemd. 

In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de plant achtereen-

volgens: Plataen, Platane, Platane en Plane-tree. 

Opm. De Platanus xhispanica wordt ook de Gewone plataan ge-

noemd. 

 

Plaatsing   

Heukels** plaatst de plant in de Plataanfamilie, verder in het ge-

slacht Plataan en de soort Esdoornbladige plataan. In het geslacht 

Plataan wordt verder alleen nog de Oosterse plataan genoemd. 

 

Beschrijving 
Levensvorm.  De Plataan(foto 1) is een overblijvende plant en valt bij 

de indeling van Raunkiaer onder de Fanerofyten. De boom wordt 

dertig meter hoog.  
Wortels. De boom heeft een wortelstelsel van hoofd- en bijwortels 

die diep de grond in gaan. 

Takken. Het uitstaande takkenstelsel geeft een mooie ronde/brede 

kroon. De kleur van jonge takken is roodbruin(foto 2*). Jonge twij-

gen en het blad zijn bezet met stervormige haren. 

Stam. Kenmerkend voor de krachtige platanenstam is het afschilfe-

ren van de schors(foto 3). Daardoor ontstaat er een waar kleurenpa-

let. De aandachtige beschouwer kan ontdekken dat juist de kleur 

van de onderschors per soort verschilt*****.   

Bladeren. De verspreidstaande bladeren zijn handvormig met drie/ 

vier lobben(foto 4). Het ’winterblad’  laat de nervatuur mooi zien(foto 

5).  De rand is grof onregelmatig getand. De onderzijde van het blad 

is met sterharen bedekt(foto 6). Afvallende haren kunnen een aller-

gische (jeuk)reactie teweegbrengen. 

Bloemen. Aan de Plataan vinden we twee soorten bolletjes. Er zijn 

kleine hoofdjes(bolletjes), dat zijn de mannelijke bloempjes en er zijn 

relatief grotere hoofdjes(bolletjes) en dat zijn de vrouwelijke bloem-

pjes. De vrouwelijke bolletjes zijn in de bloeitijd rood van aanzien 

(foto 7*). Beide hangen sierlijk aan lange steeltjes hoewel de bloeme-

tjes zelf niet veel voorstellen. 

Voor wie voldoende geduld heeft: Kelkbladen 4, kroonbladen 4, meel-

draden 4(of meer), stijlen 1 en stempels 1. In ’De Levende Natuur’ 

(aflevering 15; 1910) geeft S.J.Geerts-Ronner een uitgebreide be-

schrijving van de Plataan onder de titel: ”PLATANEN IN DE ZOMER”. 

Afbeelding 8 laat zien dat ook hij al stoeit met de ’onbestemde’ bloe-

metjes van de Plataan. Geniet mee van zijn tekeningetjes! 

Vruchten. Na de windbestuiving ontwikkelen de vruchtbeginsels zich 

tot nootjes. De aan lange steeltjes hangende bolletjes blijven tot na 

de winter decoratief hoog in de bomen(foto 9). 

Verspreiding. Het is de plantende mens die voor de verspreiding zorg 

draagt. 

 

Groeiplaats 
Bekijken we de ecologische parameters (ook afb. 10*) dan zien we 

dat:  

- de plant gedijt op vele plaatsen; verdraagt zelfs luchtverontreini- 

  ging.  

- het substraat gemiddeld voedselrijk zal zijn. 

- de zuurgraad varieert van ph4,8 tot ph6,9. 

- de vochtigheidsgraad matig is met geringe variatie mogelijkheden. 

Let langs wegen, in parken en toch ook in loofbossen op of je de 
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Plataan tegenkomt. 

 

Organismen op de plant   

De Plataan is een windbestuiver, voor insecten zijn we aan het 

verkeerde adres. 

 

Gebruik–Folklore–Mythologie–
Geschiedenis-Kunst 
Gebruik.  

- Het zal duidelijk zijn dat Platanen als straat-, laan- en parkbomen 

worden aangeplant. Opmerkelijk is dat de boom goed bestand is 

tegen luchtverontreiniging. 

- Omdat de boom het snoeien makkelijk doorstaat kun je haar als 

   schaduwboom/dakplantaan inzetten(foto 11).  

- Plataanhouten planken zijn enkel voor binnengebruik nuttig, het is 

  licht van kleur en mooi gevlamd. 

- Ken je nog een (oude/thuis)slager, vraag dan eens uit welke 

  houtsoort zijn hakblok bestaat/bestond. 
Folklore.  

- De schaduw van Platanen op (dorps)pleinen zorgt voor aangena- 

  me ontmoetingsplaatsen; vroeger en nu. 

- Tegen slangen- en schorpioensteken werden de vruchten gebruikt.  

  Schors en blad zouden zweren en kiespijn bestrijden. 
Mythologie.  

- Zeus trouwde Europa in een Plataan. De Plataan zou het hele leven 

haar blad mogen hebben en welja, op Kreta is er een altijd groene 

Platanensoort. 

- De Plataan is gewijd aan Artemis, de Griekse godin van jacht en 

wilde natuur. 
Geschiedenis. 

- Als de Oosterse plataan van Tinjery(> 2000 jaar; hoogte 54m.; 

  omtrek 27m.; holte in de boom 44m2) nog geen indruk zou maken, 

  weet ik het niet meer(foto 12). Een waterbron bij de boom voorziet 

  de plant al eeuwen lang van water. Tinjery ligt in Armenië in de 

  Kaukasus. 

- Plinius, Romeinse historicus, vertelt dat er in het park ’Academia’ in 

  Athene prachtige Platanen staan. Daar kunnen de Griekse filosofen 

  onder de schaduwbomen filosoferen. Of die Platanen er nu nog 

  staan zouden we zelf kunnen gaan zien. 

- Halfweg de 17e eeuw bracht John Tradescant de Westerse plataan vanuit Amerika naar Europa. 

- Wil je de dikste Plataan(1835?) van Nederland bezoeken, dan heb je grote kans dat je in de tuin van 

  Laag-Keppel zult slagen. Het kan ook zijn dat je liever de sierlijke Plataan(1750-1800) van Elden 

  opzoekt. Overigens boeien Plantanen eigenlijk overal waar ze (vrij) staan. 
Kunst 

- Luister eens naar ´Ombra mai fù´ van Friedrich Händel waarin de schaduw van de Plataan bespeeld/  

  bezongen wordt. 

  

Tot slot       

Zegswijzen***:  
If February bring no rain ‘tis neither good for grass nor grain 

Door de gezegden van inleiding en slot te vergelijken zien we dat het -al dan niet veel- regenen in 

februari invloed heeft op onze plantenwereld. Laten we dat dit jaar eens in de gaten houden. 

  ___                    . 

 
 
 
 

Foto 12. > 2000 jaar 

Foto 11. Dakplataan 

Afb.10*.Ecologische parameters 



Tekst       : Gerard te Dorsthorst   

Afb. foto’s: GtD(1,3,5,9,11); Saxifraga(4,6); De Levende Natuur(8); Wikipedia(12); 

                             Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online(2,7,10); 

 

 1. Plataan   Wamberg-Rosmalen    23 jan. 2023 

  2. Jonge tak   *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 

 3. Stam   Wamberg-Rosmalen    23 jan. 2023   

 4. Blad   Saxifraga   -   Rutger Barendse 

  5. Winterblad  Wamberg-Rosmalen    23 jan. 2023 

  6. Onderzijde blad  Saxifraga   -   Rutger Barendse 

  7. Vrouwelijke bloemen   *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 

  8. Plataanbloemetje S.J. Geerts-Ronner              1910 

  9. Vruchten aan steeltjes Wamberg-Rosmalen    23 jan. 2023 

10. Ecologische param. *Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 

11. Dakplataan  Schijndel     24 jan. 2023 

12. Tinjery – Oosterse Plataan Wikipedia 

  ___                  . 
         *https://www.floravannederland.nl/planten/esdoornbladige_plataan 

      **Heukels’ FLORA van Nederland. 24e druk. 2020. 

    ***uit: THE COUNTRY DAIRY OF AN EDWARDIAN LADY. Edith Holden 1906. 

                DE VREUGDE VAN HET LANDLEVEN.                  Edith Holden 1906. 

  ****Als Münchh. Overeenstemt met Moench, dan (zo niet, dan verneem ik dat graag van de 

          lezer(es)) hebben we te maken met Conrad Moench(1744-1805) die hoogleraar was in Marburg. 

*****Summiere vergelijking Westerse- met Oosterse plataan: 

Westerse plataan(Platanus occidentalis) Oosterse plataan(Platanus orientalis) 

Blad   Ingesneden tot 1/3    Ingesneden tot 1/2 

Lobben  3 tot 5      5 tot 7 

Vruchthoofdjes 2 of 3        2 tot 4 

Bloembolletjes 1 of 2       3 tot 6 

   Als jonge boom vorstgevoelig 

Onderschors  Rozewit     groen 

 
  

 


