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Beschrijving          L  011 

Lignum   No  011    : Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore 

Plantlist synonym : Bignonia aurea Silva Manso en vele andere (Zie toelichting) 

Lokale naam : Roble amarillo, andere Spaanse namen: Arbol de trompeta 

paraguaya, Arbol de oro, Lapacho amarillo, Paratodo, Ceibo 

amarillo, Alcornoque, Tajibo de pampa, Roble plateado, 

Guayacán amarillo, Ipé amarillo. 

Familie    : Bignoniaceae 

Herkomst monster  : Dominicaanse Republiek, Regio Punta Cana, P. Voermans 

Volumieke massa  : 520 kg/m3  gemeten aan monster 

Datum    : juni 2019/nov 2020 

Samensteller(s)  : P. Voermans en 

R. Aichbauer 

 Tabebuia aurea monster L 011         tak doorsnede schijfje 

Algemeen  

Roble amarillo, wat letterlijk vertaald  uit het 

Spaans  “geel eiken“ betekent, maar 

helemaal geen eiken is.  

Het hout komt van een prachtig, overdadig 

geel bloeiende boom of struik tot ongeveer 8 

meter hoog. Uit de familie Bignoniaceae en 

is afkomstig uit  Zuid Amerika. 

Bloeiend exemplaar in Punta Cana 
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Hout van het monster L 011 komt van deze ( hier niet bloeiende) boom. omgewaaid na een orkaan over Cap 

Cana in de Dominicaanse Republiek. 

 

Vers gezaagd stammetje 

De stam is ruw, grijs- of crèmekleurig  soms bijna zwart.  
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De bladeren zijn palmvormig en bestaan uit 5 tot 7 vleugels. Ze zijn groen, met de neiging 

om aan beide zijden te verzilveren, in droge tijden. 

 

De bloemen zijn heldergeel en groeien  in 

hangende trossen die de boom bijna 

volledig kunnen bedekken. 

 

 

 

 

 

 De vrucht is een capsule 

van ongeveer 10 

centimeter die zich 

opent, nog steeds in de 

boom, waardoor de 

gevleugelde zaden 

beetje bij beetje 

vrijkomen. Deze zaden 

worden door de wind 

verspreid. 

 

 

    

Gevleugelde zaden, met zaailingen 
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Algemeen 

Synoniemen: Tabebuia aurea heeft 16 Synoniemen te vinden op 

http://www.plantsoftheworldonline.org/  

Toelichting Synoniemen van Bignonia aurea Silva Manso 

Na de laatste herindeling van 2012 zijn er nog 74 geaccepteerde en 10 nog niet 

geaccepteerde Tabebuia-soorten over. Van de 229 synoniemen er zijn, zijn een groot aantal 

over verschillende genera verdeeld. In de loop van de afgelopen 3 decennia is een groot deel 

van het geslacht Tabebuia over en weer verplaatst. Vele Tabebuia-synoniemen van maken 

nu deel uit van andere genera. Tabebuia aurea is daar een prachtig voorbeeld van. Dat er tal 

van synoniemen ook voor deze soort zijn, is vooral te danken aan zijn grote verspreiding van 

altijdgroen Regenbos tot in de droge Savannes. Hoewel de boom in tal van regio’s maar 

weinig voorkomt, staat Tabebuia aurea niet als kwetsbaar vermeld 

Groeigebied 

De Caraïbische trompetboom heeft een zeer groot verspreidingsgebied en is bijna overal in 

de galerijbossen lang de revieren en de Savannes van Zuid-Amerika te vinden.  Zowel in 

altijdgroene regenbos als in de boomsavannes alsook in de droge savannes. In het tropisch 

regenbos blijft de boom altijdgroen en wordt daar 20-40m hoog. In de savannes is de boom 

bladverliezend en wordt meestal niet hoger dan 10m tot hooguit 20m. De trechtervormige 

felgele bloemen, die in grote groepen en bij elkaar staan verschijnen als de boom kaal is en 

zijn een spectaculaire verschijning. 

 

 

Houtkenmerken 

Het hout is beigewit tot beigebruin. Gemiddeld van structuur, meestal recht van draad, fijne 

tot matig grove nerf, etagebouw. Het houtoppervlak verkleurt onder invloed van licht en 

lucht vrij snel naar lichtbruin. Groeiringen zijn meestal maar moeilijk te herkennen. Monster 

komt van een snel gegroeide boom, waardoor de VM lager is dan het hout uit drogere 

gebieden. Ipè is van dezelfde familie maar veel zwaarder. 

           

 

 

 

 

http://www.plantsoftheworldonline.org/
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Kops 15 x vergroot  Zelfde, maar met druppel water,   

maakt het parenchym duidelijk 

Het hout is verspreidporig, de vaten 50-125µm, gemiddeld minder dan 100µm, 5-20 vaten 

per mm², gemiddeld 12-14. Het parenchym is aliform, vleugelvormig, aliform-confluent en 

aan het einde van de groeizone soms in al dan niet onderbroken banden.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangentiaal 15 x , etagebouw stralen  Radiaal 100 x straalopbouw met liggende cellen 
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De vezels zijn van gemiddelde wanddikte. 

Stralen zijn 1-3 cellen breed, overwegend 1-

rijig, 2-rijige zijn regelmatig -, 3-rijige maar 

zelden waar te nemen.  Alle stralen bestaan 

uitsluitend uit liggende cellen. Etagebouw 

van alle elementen, inclusieve de stralen.   

  

 

 

 

Tangentiaal  100 x vergroot. Met zichtbaar 

parenchym, ook in etagebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kops 100 x vergroot. 



Hout Vrienden club    LIGNUM 
 

Laatst bewerkt: 19 november ’20 

Het hout is matig zwaar, heeft weinig weerstand tegen rot, het is matig gestructureerd, van 

onregelmatige nerf, het hout is erg flexibel.  

Gebruik 

De boomt wordt gebruikt als sierboom in straten en parken.  Het hout is goed en makkelijk 

te bewerken, ook glad af te werken. 

Het hout wordt gebruikt voor gereedschapshandgrepen, overwegend voor objecten die 

moeten worden gebogen, flexibele linialen en ander precisie-instrumenten, flexibele frames 

en constructies enz., maar ook voor meubels. Het hout is ondanks zijn groot 

verspreidingsgebied maar beperkt beschikbaar.  

Als medicijn wordt de schors van de stam gebruikt als koorts- en ontstekingsremmer.           

De werkzame stof is mij niet bekend. Er wordt wel uitgebreid onderzoek naar gedaan. 
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