A eer
campestre
cultuurwaarde-onderzoek
Ing. G.J.J. Bolscher en F.H. C. Nouwens

De werkgroep Acer van de Technische Keuringscommissie (TKC) Houtige Siergewassen van
de Naktuinbouw heeft in samenwerking met het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO)
diverse cultivars en nog onbenaamde selecties van Acer campestre beoordeeld op cultuurwaarde.
De gewassen warenopgeplant op de boomteeltproeftuin'De Boutenburg', van 1994 tot en met
1999. Acer campestre, de Veldesdoorn of Spaanse aak, is een grote struik of kleine boom tot 12
meter hoog met een ovale tot ronde kroon. De twijgen zijn bruinrood en zijn soms met
kurklijsten bezet. De bladeren zijn 3- 7 cm groot, 3-5 lobbig, aan de bovenzijde dof groen en
aan de onderzijde lichtgroen van kleur en bij het uitlopen vaak rood getint.De soort heeft een
groot areaal dat zich uitstrekt van het zuiden van Engeland tot in het noorden van Syrië. In ons
land komt de soort van nature voor in het rivierengebied. De natuurlijke groeiplaatsen zijn
hellingen en rivier- en beekdalen. De soort vindt veel toepassing als haagplant. Het gebruik als
straatboom heeft eerst vrij recent opgang gemaakt, voora/na het op de markt komen van
daarvoor geschikte selecties zoals 'Elsrijk'.

Doel en proefopzet
Het doel is het beoordelen van een aantal nieuwe
en oude cultivars van A eer campestre in de kwekerij fase. De nadruk ligt daarbij op volgende aspecten: habitus, gezondheid en groeikracht. In
1994 oculatiehout van elf verschillende cultivars
verzameld en vervolgens geoculeerd op zaailingen van Acer campestre, teneinde zoveel mogelijk gelijkwaardig materiaal te kunnen beoordelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
vitaliteit van het oculatiehout niet bij elke selectie/cultivar even optimaal was.
Van de volgende cultivars is oculatiehout verza-

meld: ' Arends', 'Huibers Elegant', 'Elsrijk'
'Farlake's Column', 'Geessink' , ' Lienco ', 'Marjolein' , 'Queen Elizabeth', 'Red Shine', ' Royal
Ruby' en ' Zorgvlied' . Daarnaast zijn A. campestre ' Commodore' en ' Senator' beoordeeld op
een kwekerij .
De geoculeerde planten zijn gedurende vier jaar
(1 994- 1998) opgekweekt en beoordeeld, met
name op cultuurwaarde. In 1999 zijn de bomen
verplant naar de boomteeltproeftuin te Horst in
verband met sluiting van de proeftuin ' De Boutenburg'.
De bomen worden nu verder afgekweekt tot ze
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voldoende dik zijn om bij gemeentes te worden
uitgeplant voor het vervolg van het gebruikswaardeonderzoek.
Alle bomen bleven gedurende de hele proefperiode onbespoten om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillen in vatbaarheid voor meeldauw, spint en galmijt tussen de cultivars.
Groeikracht
De lengtegroei van de éénjarige oculaties ligt gemiddeld tussen de 205 en 240 cm. De minste
lengtegroei komt voor bij 'Elsrijk' . De vier
sterkste groeiers zijn ' Royal Ruby', 'Arends ',
'Zorgvliet' en 'Huibers Elegant' . Qua diktegroei
is het beeld bijna identiek. De cultivar ' Elsrijk'
groeide het zwakst. ' Huibers Elegant' en
' Arends ' hadden de sterkste dikte groei. Ook de
diktegroei van 'Geesink' , ' Zorgvliet en 'Royal
Ruby' was significant sterker dan die van 'Elsrijk' . De mindere diktegroei houdt duidelijk verband met de sterkere meeldauwaantasting bij
deze cultivars. Met name in het tweede en het
derde jaar worden relatief grotere verschillen
waargenomen in de diktegroei tussen de verschillende selecties.
Habitus
De groeiwijze was duidelijk verschillend bij de
diverse selecties. Deze varieerde van een strakke, slanke zuilvormige groeiwijze tot een onregelmatig gevormde, brede open kroon. Zie verder bij de cultivarbeschrijvingen van de
verschillende cultivars.
Gezondheid
Bij de gezondheid is met name gelet op de mate
van aantasting door meeldauw, spint en galmijt.
De verschillende selecties zijn hierop in een
viertal opeenvolgende jaren beoordeeld. Spint
werd over het algemeen maar zeer sporadisch
waargenomen. Meeldauw en galmijtaantasting
werden daarentegen veel vaker en in verschillende gradaties geconstateerd. Als gevolg van
deze aantasting groeien de bladeren niet goed uit
en/of vallen af, waardoor kale takken ontstaan.
Dit kwam het ene jaar sterker naar voren dan het
andere jaar. Ook viel er duidelijk verschil op te
merken tussen de selecties.
Voor wat betreft de resistentie tegen meeldauw,
kwamen als beste naar voren: 'Arends ', ' Huibers Elegant', ' Lienco ' en in iets mindere mate
Marjolein ' en ' Elsrijk' . Ook de cultivars ' Commodore ' en 'Senator' leken goed, maar hierbij
zijn de waarnemingen gebaseerd op enkele planten op de kwekerij. A. campestre ' Zorgvliet',
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'Red Shine', 'Queen Elizabeth' , ' Geesink' en
' Royal Ruby' zijn het meest vatbaar voor meeldauw.
Voor wat betreft de aantasting door galmijt
waren het vooral ' Arends ', 'Huibers Elegant' ,
' Farlake's Column' en 'Marjolein' die positief
naar voren kwamen. Ook de cultivars 'Commodore' en ' Senator' leken goed, maar dit is
zoals gezegd niet uitgebreid getoetst.
Vermeerderbaarbeid
Acer campestre wordt gewoonlijk vermeerderd
door middel van oculeren. Een kleine moeilijkheid daarbij is dat veel ogen van de twijg niet levensvatbaar zijn. Bij het oculeren moet hier dan
ook rekening mee worden gehouden.
In de praktijk blijkt dat de kwekers redelijk tot
goede resultaten behalen bij het oculeren. Ook
vermeerdering door enten (in september) en
stekken worden op beperkte schaal uitgevoerd.
HET SORTIMENT
Aeer campestre 'Arends
(G. Arends & Zn., Opheusden, 1986)
GROEIWIJZE: onregelmatig, los vertakt, tamelijk
breed, met een recht doorgaande harttak; stam
licht geaderd en licht grijs-bruin gekleurd; harttak bezet met licht tot middel zwaar, opgaand
zijhout; jonge twijgen glad, grijs geaderd, zonder kurklijsten.
BLADEREN: grof en donkergroen van kleur, met
rode groeitop; lang gesteeld.
ZlEKTEGEVOEL!GHEID: spintvrij ; zeer licht tot
licht meeldauwgevoelig; zeer licht gevoelig voor
galmijt.

Goed groeiende gezonde selectie.
Acer campestre 'Commodore'
(De Bonte Hoek, Glimmen, 1985)

breed piramidaal, met zware horizontaal groeiende takken.
BLADEREN : vrij groot, dof donkergroen, 3-5 lobbig.
Z!EKTEGEVOEUGHE!D : weinig gevoelig voor spint
en galmijt; vrijwel vrij van meeldauw.
GROEIWIJZE :

Deze boom groeit goed, maar de kroon is erg
open. De takken zijn zwaar en het blad is groot
en dof donkergroen. A. campestre 'Commodore '
is niet beoordeeld op de proeftuin "De Boutenburg", maar op kwekerij De Bonte Hoek.

Acer campestre 'Elsrijk
(P .C. Broerse, Amstelveen, 1953) (foto p

dicht vertakt, kegelvormig tot breed
eirond; oudere scheuten opgaand; veel kort en
vrij slap zijhout; heeft soms iets last van takkaalheid; schorskleur van jonge takken m de
winter roodbruin met bruinrode knoppen.
BLADEREN : 8-10 cm lang, binnenin de kroon duidelijk kleiner (4-6 cm); 3-5 lobbig, ieder Jo? is
wederom weer min of meer gelobd; bovenzijde
donkergroen, onderzijde licht groen; ontwikkeling begin tot medio april.
..
z rEKTEGEVOEUGHElD: Spintvrij ; licht tot tamelijk
meeldauwgevoelig; sterk tot tamelijk sterk gevoelig voor galmijt.

GROEIWIJZE :

Goede standaardcultivar, die al veel wordt toegepast.
Acer campestre 'Farlake's Column
(G. Vermeer & Zn., Opheusden, 1982)

relatiefsmal opgaand, met veel vlak
langs de stam opgaande takken; deze takken zijn
ietwat slingerend, met een takhoek van ± 30(,
maar vormt soms ook enkele breed uitstaande
takken; de bovenste takken steken in lengte
boven de harttak uit.
BLADEREN : groot.
Z!EKTEGEVOEL!GHEID: spintvrij ; licht tot tamelijk
meeldauwgevoelig; licht gevoelig voor galmijt.

GROEIWIJZE:

Vanwege de smalle kroonvorm en de relatief
goede gezondheid lijkt deze selectie een aanwinst voor het sortiment.
Acer campestre 'Geessink
(Geessink Boomkwekerijen BV., Lichtenvoorde, 1955)

vrij breed kegelvormig, met weinig
takkaalheid; takken met tamelijk horizontale
takinplant; oudere takken steiler opgaand dan bij
'Elsrijk'.
BLADEREN: binnenin de kroon grof; jonge blad is
licht geelgroen van kleur.
ZIEKTEGEVOEL!GHE!D: spintvrij' vrij sterk meeidauwgevoelig en licht tot tamelijk gevoelig voor
galmijt.

GROEIWIJZE:

Qua gezondheid geen verbetering ten opzichte
van 'Elsrijk'.

Acer campestre 'Huibers Elegant
(Gelderse Boomhandel BV., Opheusden, 1992)

min of meer eivormig, vergelijkbaar
met ' Lienco ' ; stam lichtbruin, grijs geaderd en
glad, zonder kurklij sten; takken met steile takinplant (takhoek ± 45 °); het zijhout is minder stevig dan van 'Lienco' en vertakt ook mmder op
het 1-jarige hout.
BLADEREN: diep ingesneden, met geelgroene
scheuttop met een brons randje.
ZlEKTEGEVOELIGHEID : spintvrij ; vrijwel vrij van
meeldauw en galmijt.

GROEIWIJZE :

Deze cultivar is geselecteerd uit zaailingonderstammen op de kwekerij ; ze is eerst als selectie
"D" in de proef opgenomen. Ten aanzien van
boomvorm, takstand en gezondheid is deze cultivar een verbetering ten opzichte van 'Elsrijk'.
Acer campestre 'Lienco
(M. Hendriksen, Opheusden, 1994)

breed zuilvormig tot eirond, dicht
vertakt, met een recht doorgaande harttak; stam
glad en lichtgrijs-bruin van kle~r; koptak tot bovenin groen van kleur, het Zijhout IS middelzwaar en opgaand met een steile takinplant;
heeft geen tot nauwelijks last van takkaalheid.
BLADEREN: glanzend donker groen, in jong stadium bronskleurig, 3-5-lobbig.
ZIEKTEGEVOELIGHE!D: spintvrij ; nagenoeg meeidauwvrij ; zeer licht gevoelig voor galmijt.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar lijkt een veelbelovende aanvulling
van het sortiment. Ze is goed te vermeerderen
via zomerstek. Het vervolgen waard.
Acer campestre 'Marjolein'
(Roelofsen- Van Voorst, Opheusden, 1990)

iets smaller dan A. campestre
'Geessink'; stam grijs-bruin geaderd en ruw;
steile takinplant en een iets bronskleurige kop ;
goede vertakking in kwekerijfase; het nieuw gevormde Sint-Janslot is brons van kleur.
BLADEREN : zonder bijzonderheden.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: spintvrij; licht tot tamelijk
gevoelig voor meeldauw; zeer licht gevoelig
voor galmijt.

GROEIWIJZE:

Een tamelijk goede cultivar, met name vanwege
de goede gezondheid.
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A eer campestre 'Queen Elizabeth'
(Ohio, USA , voor I 985)
GROEIWIJZE: krachtig, (in de kwekerij) tamelijk
breed eirond (breder dan bij 'Elsrijk'); stam vrij
glad en tamelijk licht van kleur; takken opgaand,
in een takhoek van ± 45(; met een lichte blauwe
waas op het hout.
BLADEREN: relatief klein; in het voorjaar lichtgroen en later in het seizoen donkergroen van
kleur.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: spintvrij; tamelijk tot sterk
meeldauwgevoelig; tamelijk tot sterk gevoelig
voor galmijt.
Wat gezondheid betreft is het geen verbetering
ten opzichte van A.campestre 'Elsrijk'.

Acer campestre 'Red Shine'
(T. van den Oever, Haaren , 1980)
GROEIWIJZE: breed eirond, vergelijkbaar met
'Elsrijk'; takken tamelijk horizontaal afstaand,
slapper en fijner dan van 'Royal Ruby' .
BLADEREN: tamelijk klein, donkergroen; iets
roder gekleurd in de kop dan bij 'Red Ruby'.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht spintgevoelig; sterk
meeldauwgevoelig; tamelijk tot sterk gevoelig
voor galmijt.
Deze cultivar is geselecteerd vanwege de bronsrode vruchten. Het hout van deze boom is vrij
bros. Daarmee is de kans op uitwaaien van de
harttak groot. Ten aanzien van de gezondheid is
dit geen verbetering ten opzichte van A. campestre 'Elsrijk'. 'Red Shine ' is vooral geschikt
voor gebruik als parkboom

Het is een selectie uit zaailingen. Wat gezondheid betreft is het geen verbetering ten opzichte
van A. campestre 'Elsrijk'. Vanwege de roodbruine bladkleur is deze selectie toch een aanvulling van het sortiment.

Acer campestre 'Senator
(De Bonte Hoek, Glimmen, 1985)

Cultivar

groeiwijze

meeldauw

galmijt

bijzonderheden

'Arends'
'Commodore'
'Elsrijk'
'Farlake's Column'
'Geessink'
' Huibers Elegant'

breed, onregelmatig
breed piramidaal
kegel-- breed eivormig
smal opgaand
vrij breed kegelvormig
eivormig
breed zuilvormig - eirond
kegelvormig
breed eirond
breed eivormig
eivormig
smal piramidaal
eivonnig

1
1
1-2
2
2-3
1
0-1
I
2-3
3
3

1
0
2-3
l
1-2
l
l -2
I
2-3
2
2-3
0
l-2

krachtige groei
zware takken
veel kort en slap zijhout
grote bladeren
jong blad licht geelgroen
steile takinplant
steile takinplant
steile takinplant
relatief klein blad
bronsrode vruchten
jonge blad roodbruin
relatief klein blad
zeer goed oculeerbaar

'Lienco'

' Marjolein'
'Queen Elizabeth'
'Red Shine'
'Royal Ruby'
'Senator'
'Zorgvliet'

GROEIWIJZE: klein, smal, piramidaal tot eivormig,
dicht vertakt; steile takinplant en dunne twijgen.
BLADEREN: relatief klein, verder als van de soort.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: (vrijwel) vrij van meeldauw, spint en galmijt

Verklaring symbolen:
0 = niet gevoelig
1 = licht gevoelig
2 = tamelijk gevoelig
3 = (sterk) gevoelig

De boom valt op door de fraai gesloten kroon. A.
campestre 'Senator' is niet beoordeeld op de
proeftuin 'De Boutenburg', maar op kwekerij
'De Bonte Hoek'.

Acer campestre 'Zorgvlied
(P.C. Broerse, Amstelveen, 1953)

Ing. G.J.J. (Gerard) Bolscher
. .
secretaris Technische Keurmgscommtsste Naktuinbouw
F.H.C. (Frank) Nouwens
..
medewerker/onderzoeker Boomteeltprakttj~on
derzoek; voormalig bedrijfsleider proeftum De
Boutenburg'

GROEIWIJZE: eirond, iets smaller dan 'Elsrijk',
maar verder vergelijkbaar; op eigen wortel
vormt deze cultivar een meer compactere
kroon.
BLADEREN: als van de soort.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: spintvrij; sterk meeldauwgevoelig; licht tot tamelijk gevoelig voor galmijt.

Summary
"
.
The working-group of Acer from the Technzsche Keuringscommissie" (TKC) woody plants
of the "Naktuinbouw ", in cooperation with the
Research Station for Nursery Stock, have evaluated some cultivars and unnamed selections of
Acer campestre on breeding-value. The colleefion has been assessed fo r vigour, growth and
health. The Jour most vigorous cultivars ~ere
'Royal Ruby, 'Arends ', 'Zorgvliet' and _'HUlbers
Elegant'. Growth varies from a tzght pzllar to a
braad open crown. For assessing thezr health,
attention was mainly focussed on mzldew an~
gal! mite. The healthiest cu~ti;ars ~r~: 'Ar~nds ,'
'Huibers Elegant', 'Lienco ' Elsn;k and Mm jolein '.

Cultivar met een hoog slagingspercentage bij het
oculeren. Helaas erg ziektegevoelig.

Acer campestre 'Royal Ruby
(A van Nijnatten B.V., Zundert, 1980)
GROEIWIJZE: niet te brede kroon met schuin opstaande tot horizontaal afstaande takken, vergelijkbaar met 'Zorgvlied', doch heeft duidelijk
meer last van takkaalheid; goed vertakkende
harttak; de tamelijk horizontaal ingeplante zijtakken zijn middel tot zwaar ontwikkeld
BLADEREN: dof donkergroen, de jonge bladeren
(in de kop van de groeischeut) zijn roodbruin, 5lobbig, variabel in grootte, doch groter dan van
'Red Shine'; bladrand golvend en onregelmatig
ingesneden.

3

Zusammenfassung
Die Arbeitsgruppe Acer der "Technische Keu-ringscommissie" (TKC) hat in Zusaml~e~arbezt
mit der "Boomteeltpraktijkonderzoek m Boskoop einige Sarten und unbekannten Selektzonen in Bezug mif ihre Eignung als Kulturpflanze
für die Baumschule bewertet. Die ~jlanzenaus
wahl wurde bezüglich Wachstumsstarke, r:uc~s
form und Gesundheit beurteilt. Als dze vzer
wachstumsstärksten Sarten zeigten sich 'Royal
Ruby ', 'Arends ', 'Zorgvliet' urîd 'Hui~ers Elegant'. Die Wuchsform variierte von emer _schmalen zu einer weit ausladenden Krone. Bez der
Beurteilung der Gesundheit ww-de vor allem auf
die Mehltauanfälligkeit sowie auf den Befall nut
Gallmücken geachtet. Die geringste Anf~llz~ke~t
fiir Mehltau zeigten die S?rten_. '1rends : H~z
bers Elegant ', 'Lienco ', Elsryk und Mar;olein '.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: vrij gevoelig VOOr spint;
sterk meeldauwgevoelig; tamelijk tot sterk gevoelig voor galmijt.
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