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FRAXINUS
KEURINGSRAPPORT
"TECHNISCHE KEURINGSCOMMISSIE HOUTIGE SIERGEWASSEN"
VAN DE NAKB.

De vertegenwoordigers van het geslacht Fraxinus (Es) zijn in het algemeen bomen die goed gedijen
op de betere, vochtige en kalkhoudende gronden. Zij kunnen in het algemeen goed tegen sterke wind.
Verschillende soorten worden als sier- en straatbomen aangeplant in en rond de bebouwing van
steden en dorpen. Andere worden veelvuldig gebruikt als laan- en wegbeplantingen.
De cultivars van Fra.xinus excelsior, namelijk ' Altena' , 'Atlas', 'Eureka', 'Geessink' en 'Westhof's
Glorie ' vallen onder de verplichte keuring van de N.A.K.B. en worden dientengevolge steeds
voorzien van een waarmerkstrookje van de N.A.K.B. in het verkeer gebracht, waardoor een garantie
voor rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit wordt verkregen. De overige cultivars kunnen
op vrijwillige basis ter keuring en waarmerking worden aangeboden.
Van essen zijn minstens 60 soorten bekend en beschreven. Een belangrijke bijdrage werd gepubliceerd in "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Geselischaft", I977, nr. 69, blz. 49- 162
door H. Scheller. Ook in het verslag van de studiereis Boomteelt en Stedelijk Groen naar de
Verenigde Staten van Amerika, van I tot en met 22 september 1984, wordt een aantal in ons land niet
of minder bekende essen genoemd. Het merendeel van deze essen is al beschreven - sommige met
habitustekening - in Dendraflora Nr. I 9 (1982) in het artikel " Amerikaanse selecties van straat-,
laan- en parkbomen" van de hand van P.L.M. van der Bom. In de archieven van het Instituut voor
Bosbouw en Groenbeheer " De Dorschkamp" in Wageningen bevinden zich de beschrijvingen van
een groot aantal, meest Amerikaanse essen, die in Nederland zijn aangeplant.
In Dendraflora Nr. 3 ( 1966) is door Herman J. Grootendorst een rapport - aangevuld met vier foto's over Fraxinus gepubliceerd. Sindsdien zijn er nogal wat wijzigingen geweest in het sortiment,
hetgeen blijkt uit een vergelijking tussen de waarderingstabellen van 1966 en die van 1989 verderop
·
in dit rapport.
In dit nieuwe keuringsrapport wordt de aandacht in het bijzonder gevestigd op de gekweekte soorten
en cultuurvariëteiten, die geschikt worden geacht voor gebruik in stedelijke en landschappelijke
gebieden. Over de gebruiksmogelijkheden is per cultivar nagegaan in welke situatie de betreffende
boom te gebruiken is: de tuin, de groenstrook, de smalle straat met een gesloten en de brede straat
met een open of gesloten verharding en voorts in objecten met een · landschappelijke dan wel
stedelijke omgeving. De aanduiding "straatboom " houdt in, dat na een veeljarige waarneming is
gebleken, dat de betreffende boom zich redelijk goed in de verharding heeft ontwikkeld.
Z IEKT EN

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'

6

Essen kunnen worden aangetast door bastwoekerziekte (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi
pathovar.ji-axini), door kanker (Nectria gallige na) en door keverschurft De aantasting van bastwoekerziekte begint met roodbruine blaasjes op de stam en takken. Deze barsten spoedig open waardoor
het afgestorven, verdikte bastweefsel zichtbaar wordt. In de loop van de jaren ontwikkelt zich een
woekering van bastweefsel tot wel vijftien keer de oorspronkelijke dikte. De woekering is zwartbruin en heeft een ruw, gebarsten oppervlak. Bij oudere aantastingen kan de bacterie tot in het hout
zijn doorgedrongen. De wond daar blijft veelal beperkt en er wordt weinig callus gevormd. Naast de
hierboven beschreven typische vorm komen er ook open woekeringen voor. Hierbij is in het midden
een open houtwond te zien waar omheen veel callus is gevormd. Deze soort van woekering komt
waarschijnlijk tot stand doordat secundaire parasitaire schimmels, die het hout beter kunnen
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binnendringen dan de bacteriën, de afbraak van het hout versterken. Deze vorm van de aantasting
komt enigszins overeen met kanker, veroorzaakt door Neetria galligena. Het verschil zit in het
verdikte, zwartbruine bastweefsel dat bij bastwoekerziekte altijd te zien is.
Bastwoekerziekte kan ook worden verward met de rijpingsvreterij van de kleine essenbastkever,
vooral op de dunnere takken, waar de kever het cambium bereikt en er daardoor knobbels ontstaan
(zg. keverschurft). Kenmerkend voor de kever is echter de regelmatige verdeling van de plekken en
de aanwezigheid van boorgangen.
Doordat de ziekte zich over de stam en de takken van de hele boom kan uitbreiden ontstaan in de loop
van de jaren ernstig misvormde bomen, die in groei achterblijven. Afsterven van takken (zoals bij
Nectria) komt weinig voor. Jonge bomen gaan bij een zware aantasting te gronde.
Men kan de aantasting als schadelijk beschouwen op grond van het minder fraaie uiterlijk na een
aantal jaren en het in sterke mate achteruitgaan van de waarde als gebruikshout. Bovendien is de
ziekte zeer besmettelijk. De ziekte komt in Nederland voor op gronden die voor de es minder
geschikt zijn, zoals te natte, zure gronden, waarbij de wortelgroei wordt belemmerd. Bij wegbeplantingen, waarvoor de es vaak wordt gebruikt, zijn de groeivoorwaarden niet altijd optimaal
zodat daar de kans op aantastingen groter is.

**

Fraxinus americana var. microcarpa
in de jeugd piramidaal opgaand, later met een forse en dichte, regelmatige, bijna
ronde kroon tot ruim 15 m hoog, vaak vergaffelend.
BLADEREN: geveerd, met 5-7 lang-ovale blaadjes met spitse top en wigvormige voet, kort
gesteeld, gaafrandig tot zeer licht getand, donkergroen, in de herfst violet en geel.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.

GROEIWIJZE:

Deze nog steeds vrij weinig aangeplante boom valt op door de ronde kroon. Het is een goede
laan- en solitairboom met aantrekkelijke herfstkleuren. De boom groeit- mits op F. americana
vermeerderd - zowel op natte als op enigszins drogere gronden, maar moet bij voorkeur op
vochtige, voedselhoudende, open gronden worden aangeplant. De boom is weinig spintgevoelig hetgeen in de frisse bladkleur en de goede groei tot uiting komt.
Van deze variëteit wordt- althans in Nederland en vrijwel zeker ook daarbuiten- slechts één
kloon gekweekt. Thans wordt de var. mieroempa door de meeste botanici niet meer onderscheiden van de soort. De bekende - met twee sterren gewaardeerde - kloon zou eigenlijk
een cultivarnaam moeten krijgen.

Bestrijding van bovengenoemde ziekten kan geschieden door de volgende maatregelen te treffen: a.
Fraxinus excelsior alleen aanplanten op plaatsen die daarvoor geschikt zijn, dat wil zeggen op
vruchtbare, goed doorluchte, niet te zure en niet te natte gronden; b. uitgaan van gezonde of minder
gevoelige cultivars. Het verschil in vatbaarheid tussen de verschillende cultivars wordt op het
ogenblik onderzocht en er is een begin gemaakt met resistentieveredeling (voorlopig zijn evenwel
nog geen resultaten te verwachten!); c. ernstig aangetaste bomen verwijderen en verbranden.
J.D. Janse (Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen) publiceerde in "Groen" Nr. 3 (1983), blz.
I 08- 1I I een artikel over de bastwoekerziekte bij es. Hierin geeft hij een eenvoudige diagnostische
sleutel tot herkenning van genoemde ziekte, alsook die van neetriakanker en keverschurft In dit
verband dient te worden opgemerkt, dat bij de Amerikaanse soorten tot nu toe nooit bastwoekerziekte is waargenomen.
Aan het Fraxinus excelsior-sortiment zijn vrij recentelijk twee cultivars toegevoegd, namelijk
' Eidik ' en ' Grift' . Men is hiertoe overgegaan om het risico van een catastrofale ziekte en/of
aantasting door uitbreiding van het aantal beschikbare klonen te verkleinen. Gezien hun rechte
doorgaande stam en hun diktegroei worden beide cultivars als houtproducenten aangemerkt, een
eigenschap die tegenwoordig zeer wordt gewaardeerd.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation) :

***
**
*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can he eliminated)

Opmerking: de waardesterren zijn uitsluitend toegekend aan de cultivars, niet aan de soorten.
Fraxinus americana (Amerikaanse es) - Oostelijk Noord-Amerika
De zogenaamde "Wh ite Ash" is in Amerika de grootste en de meest waardevolle van alle
In Nederland ontwikkelt F. americana zich veelal ook krachtiger en wordt hoger en
dikker dan F. excelsior.
De Amerikaanse es_blijft ook bij langdurige overstromingen goed groeien, maar groeit ook op
hoger~ gronden, m1ts deze enigszins leemhoudend zijn. In het voorjaar loopt F. americana
la~er u1t, waardoor de boom beter bestand is tegen voorjaarsnachtvorsten en dientengevolge
rumder last heeft van "vergaffelen" dan onze inlandse es, F. excelsior.
F. americana is tweehuizig. De bladsteel is glad, de knop is rond en donkerbruin. Naast het
gebruik als laan- en parkboom wordt F. americana ook gebruikt als onderstam voor F.
amerieana var. mieroearpa. Als onderstam is deze es doorgaans moeilijk verkrijgbaar.
e~sen.
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Fraxinus angustifolia 'Eieganti ss ima '
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Fraxinus angustifolia - Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië

Deze boom kan in het oorsprongsgebied uitgroeien tot 20-25 m hoogte en in Nederland 15-18
m. Zaailingen van deze soort zijn nogal variabel in habitus en bladvorm. Doorgaans zijn de
blaadjes smal. Kenmerkend zijn de in kleine schubben verdeelde schors, de dikke takken en
de donkerbruine knoppen, die steeds met drie bijeen in een vlak liggen.
F. angustifolia vormt onbehaarde scheuten en bladeren (F. angustifolia subsp. oxycarpa is
daarentegen op de hoofdnerf en de dieper liggende nerven behaard). F. angustifolia is redelijk
bestand tegen droogte, maar is wel (zeer) windgevoelig. Dit laatste is percultivar verschillend.

**

Fraxinus angustifolia 'Eiegantissima' (Duitsland, 1884) -zie foto blz. 9

syn. Fraxinus excelsior elegantissima
GROEIWIJZE: boom tot 8 m hoog met breed vertakte, half open, regelmatige, bolvormige tot
afgeplatte kroon met minder grove takken dan de soort.
BLADEREN: geveerd, met 11 - 13 kortgesteelde tot zittende, wijd uiteenstaande blaadjes met
toegespitste top en smal wigvormige voet, lichtgroen, in de herfst geel, rand scherp gezaagd.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.
Deze langzaam groeiende es met een fijne bladstructuur maakt vooral in de wind een
levendige indruk. De zachtgele herfstkleur van het blad is ook zeer aantrekkelijk. Vanwege
zijn tamelijk trage groei wordt de boom op hoogstam geënt of geoculeerd.
Door de laag vertakte brede kroon is het gebruik van de boom beperkt tot parken en
groenstroken in een ruim straatprofieL

*

BLADEREN: geveerd, met 9-13 blaadjes, smal-ovaal met toegespitste top en spits wigvormige
voet, ver uit elkaar staand, zittend, gaafrandig tot licht gezaagd, glanzend groen met
roodoranje, soms paarse herfstkleur, afhankelijk van de grondsoort.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.
Deze matig sterk groeiende, attractieve, door de Gemeenteplantsoenendienst van 's-Gravenhage vanuit Engeland ontvangen es, wordt om zijn onregelmatige half open kroon veel
aangeplant. De boom wordt vermeerderd op onderstammen van F. excelsior. Op deze
onderstam is de boom ook geschikt voor voedzame drogere gronden. Als het gewas niet tijdig
afrijpt bestaat de kans op vorstschade. In de kwekerij moet de snoei worden beperkt. Bij een te
snelle groei - vooral op de rijkere gronden - bestaat er kans op windschade.
Fraxinus biltmoreana - Oostelijk Noord-Amerika

syn. Fraxinus americana subsp. biltmoreana
Deze es lijkt zeer veel op F. americana. De eenjarige twijgen en de bladsteel zijn echter
behaard; de 4 cm lange lijnvormige vruchten zijn (veel) smaller en ook de groei is aanmerkelijk trager. Als houtproducent is F. americana duidelijk beter.
De zaailing-stamboom, waarvan de N.A.K.B.-moederbomen als nakomelingen zijn gekweekt, is een 18-20 m hoge boom met een regelmatige, half open, breed eivormige kroon
met een doorsnede van ongeveer 10 m. Het veervormig samengestelde blad heeft 9-15
eironde, glanzend donkergroene, stevige blaadjes, die aan de onderzijde wit zijn. Op lichtere
gronden is de herfstkleur roserood. De boom produceert talrijke vruchten.
/

Fraxinus angustifolia 'Monophylla' (Duitsland, 1889) - zie kleurenfoto

syn. Fraxinus veltheimii DIECK, non HORT.
GROEIWIJZE: in de jeugd piramidaal, later breed piramidale tot eivormige, regelmatige, half
open kroon tot 15 m hoog en I 0 m breed.
BLADEREN: enkelvoudig, 12-14 cm, lang gesteeld (7 cm), soms twee kleine zijblaadjes aan de
voet, ovaal met toegespitste top, onbehaard, glanzend donkergroen, onregelmatig scherp
getande rand.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in tuinen en brede straten, in groenstroken en open verhardingen.
Het is een stevige boom voor hogere en vruchtbare gronden. Op natte gronden is deze es
gevoelig voor kanker. Vanwege het spintvrije blad heeft de kroon een fris groene kleur.

*

Fraxinus angustifolia 'Plein weg' (H. W. Vink, Rotterdam, vóór 1950)

GROEIWIJZE: stevige boom met rechte stam, schuin opgaande takken, regelmatige, breed
piramidale tot eivormige, half open kroon tot 15 m hoog en 8 m breed.
BLADEREN: geveerd, lang, hoofdnerf geelgroen.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.
'Pleinweg' is een stevige boom, die vanwege de piramidale kroon kan worden geplant in een
beperkte ruimte. Op goede zandgronden hardt de boom in het algemeen beter af dan op
kleigronden. Op plaatsen met straffe heersende winden kunnen de takken breken.

**

Fraxinus angustifolia 'Raywood' (T.C. Wollaston, Raywood Garden, Bridgewater, Adelaide, Austr., 1920) - zie foto blz. 11 en kleurenfoto

syn. Fraxinus angustifolia 'Wollastonii'
Fraxinus oxycarpa ' Wollastonii'
Fraxinus oxycarpa 'Flame'
GROEIWIJZE: boom, 15-18 m hoog met rechte stam en opgaande takken, tot 10 m brede,
eivormige, onregelmatige, half open kroon, twijgen vrij dun.
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Frax inus ang usti fol ia ' Raywood '
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Fraxinus excelsior (Gewone es) - Europa en West-Azië
De inheemse es ontwikkelt zich in Nederland tot een boom van 20-25 m hoog (elders in
Europa soms 40-45 m) met een brede, onregelmatige kroon. Deze soort onderscheidt zich van
vele Zuideuropese en Amerikaanse soorten door de zwarte knoppen in de winter. Pas na
ongeveer 20 jaar kan de boom vrijwel jaarlijks zaad dragen. De onopvallende bloemen
ontwikkelen zich uit zijknoppen van tweejarige twijgen vóór het uitlopen van de bladknoppen. De soort is eenhuizig, dus met mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen
op dezelfde boom. Vaak overheersen echter de bloemen van één geslacht. De in Nederland
voorkomende cultivars bloeien overwegend mannelijk. De uit zaad gekweekte essen groeien
doorgaans onregelmatig. Vele exemplaren dragen gedurende de winter, boom en standplaats
ontsierende vruchten. Door een vaak overvloedige vruchtdracht wordt de groei belemmerd.
Het hout van essenbomen is kortnervig, elastisch, hard en zwaar. F. excelsior vormt een
penwortel, die zich later splitst in verschillende diepwortelende zijwortels. De boom moet bij
voorkeur worden aangeplant op goede en diep doorwortelbare (tenminste 75 cm) gronden,
doch voldoet ook op gronden met een hoge grondwaterstand. F. excelsior wordt, evenals de
cultivars - waarvan enkele onder controle van de N.A.K.B. worden gekweekt - zeer veel
aangeplant langs wegen op kleigronden en voedselrijke vochtige zandgronden en deels in een
stedelijke omgeving.
Door in latere jaren (bij) te mesten met kalk of stikstof wordt de groei bevorderd. In de zomer
kan de boom - mits deze voldoende vocht ter beschikking heeft- veel warmte verdragen. In de
jeugd kan de Gewone es schaduw hebben, later is het een echte lichtminnende boom.
De op zandgrond gekweekte en regelmatig verplante essen hebben een zeer dichte wortelpruik. Het kan nodig zijn, deze iets open te snoeien, zodat de grond bij het planten overal goed
kan doordringen. Essen kunnen na het planten een jaar "slapen", dat wil zeggen een
groeiseizoen overslaan alvorens uit te lopen.
Op "De Dorschkamp" werkt men aan de verbetering van de erfelijke eigenschappen van F.
excelsior. Deze kwaliteitsverbetering is te bereiken door goede selecties en herkomsten op
proefvelden te vergelijken op soortechtheid, gezondheid en groeikracht. Het uiteindelijke
doel is een zaadgaard aan te leggen, waaruit zaad van een goede kwaliteit kan worden geoogst.
Pas vele jaren na de aanleg kan in de gaarde een redelijke oogst worden verwacht en kunnen
de zaailingen te velde worden getoetst. Om deze tijd te overbruggen zijn bomen voor
laanbeplantingen geselecteerd, waarvan kan worden geoogst.
Er zijn weinig essen aangeplant in bosverband en het zaad hiervan is bovendien moeilijk te
oogsten. De planten uit deze zaailingen opgekweekt, kunnen dienen voor de aanleg van
bossen en landschappelijke beplantingen of worden gebruikt als soortechte onderstammen
van een vrij uniforme kwaliteit.

**

Fraxinus excelsior 'Allgold' (N.A.K.B., 1989) - zie foto omslag
boom, l 0- 12 m hoog met 6-8 m brede, opgaande, onregelmatige, half opc
kroon, onderste takken afhangend; twijgen intensief goudgeel gekleurd met dicht opeen
staande, zwarte knoppen(!).
BLADEREN: geveerd, met 7-11 ovale blaadjes met toegespitste top en wigvormige voet, rand
zwak gezaagd met iets opgaande punten, groen, in de zomer groenig geel, in de herf5t
opvallend geel (het gele herfstblad van deze geelbladige es valt iets eerder dan dat van
'Jaspidea').
VRUCHTEN: geen of zeer weinig.
AANPLANTEN: als solitair, in brede groenstroken en in lanen.
GROEIWIJZE:

De geelbladige ' Allgold' (die ter onderscheiding in 1989 deze naam kreeg) is een waardevolle
es. De boom produceert geen of slechts zeer weinig vruchten. Deze selectie -die aanvankelijk
door de N.A.K.B. onder de naam 'Aurea' werd verspreid - mag niet worden verward met de
zeer zwak groeiende 'Aurea', die al van vóór 1807 bekend is. Dit oude type wordt door de
technische keuringscommissie niet meer aanbevolen.
De in de kwekerijen enigszins trage groei van 'All gold' is de reden dat deze mooie es
(momenteel nog) minder wordt gekweekt en aangeplant dan de geelbladige cultivar 'Jaspidea'. Deze laatste kreeg bij de keuring slechts één waardester (zie aldaar).
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Fraxi nu s exce lsior 'Aitena'

**

Fraxinus excelsior 'Aitena' (Gebr. Van 't Westeinde, 's-Heer Arendskerke, 1967)
syn. Fra.xinus excelsior 'Monarch'
boom tot 20-25 m hoog met rechte stam en doorgaande kop, kroon regelmatig
piramidaal, gesloten, tot 10- 15 m breed.
..
.
.
BLADEREN: geveerd, matig groot, 9- I I blaadjes met spitse top, vnJkort gesteeld, eivormig met
lange, smalle, wigvormige voet, grof en scherp gezaagde rand en diep liggende nerven,
dofgroen.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, groenstroken, open verhardingen en als landschappelijke
wegbeplanting.
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GROEIWIJZE:

Deze matig tot goed groeiende cultivar is rond 1943 uit een ongeveer 20-jarige wegbeplanting
tussen Sleeuwijk en Nieuwendijk geselecteerd en was aanvankelijk in de handel onder nr. 17.
De boom loopt vrij laat uit. Vooral in het oosten van het land, waar het gevaar voor late
nachtvorsten groter is, blijkt deze es goed bruikbaar te zijn. De boom is weinig windgevoelig.
Het blad is dof groen, iets lichter van kleur dan dat van ' Atlas ', ' Eureka ' en ' Westhof's
Glorie'. De cultivar 'Altena' is tamelijk spintgevoelig.

**

Fraxinus excelsior 'Atlas' (Gebr. Van 't Westeinde, ' s-Heer Arendskerke, 1971)- blz. 15
GROEIWIJZE: stevige, 15-20 m hoge boom met recht doorgaande stam, regelmatige, gesloten,
tot 9 m brede, ovale kroon.
BLADEREN: geveerd, met I I - 13 blaadjes, lang-ovaal met spits toelopende top en wigvormige
voet, kort gesteeld, vrij diep liggende nerven, glimmend donkergroen.
VRUCHTEN: geen .
AANPLANTEN : in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.
De cultivar 'Atlas', die in 1957 werd geselecteerd, is weinig windgevoelig en loopt vrij laat
uit. Belangrijk voor aanplant in gebieden die gevoelig zijn voor late nachtvorsten zoals in het
oosten van het land.
'Atlas' is in de kwekerij een matige groeier. De boom groeit later ook minder krachtig dan
'Westhof's Glorie' en 'Eureka'.

Fraxinus excelsior 'Aurea' - zie onder Fraxinus excelsior 'Allgold'

**

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' (Eenbladige es) (Engeland, I 789)
syn. Fraxinus excelsior 'Monophylla'
Fra.xinus veltheimii HORT., non DIECK
GROEIWIJZE: stevige, 15- 18 m hoge boom met rechte stam en half open, regelmatige, 8- I 0 m
brede, piramidale kroon met opgaande takken, onderste takken neerbuigend.
BLADEREN: enkelvoudig, eivormig, onregelmatig ingesneden met soms twee lobben aan de
voet, matgroen (veelal grijsachtig vanwege spintaantasting), bladsteel circa 10 cm lang.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken, in open (en gesloten) verhardingen.

''

Fraxinus excels ior 'Eldik '
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Fraxinus exce lsior 'Geess ink '

Deze, 200 jaar geleden in Engeland gevonden, eenbladige es ~e~d . aanvankelijk ook door
zaaien vermeerderd met als gevolg bomen met een grote dtversttett m kroon- en bladvorm.
In 's-Hertogenbosch zijn in de jaren '60 door D. Pols in samenwerking met de ~.A.K.B.
enkele uniforme bomen van een laanbeplanting gekeurd. De N.A.K.B. verstrekt uttsluttend
van één exemplaar - van deze uniforme bomen - vermeerderingsmateriaal. Deze es wordt
daarom soms F. excelsior 'Den Bosch' genoemd.
Zie ter vergelijking F. angustifolia 'Monophylla ' , die evenals F. excelsior 'Div,ersifolia' óó~
wel bekend is als F. veltheimii. De minder hoog gewaardeerde F. angustifolw Monophylla
wordt breder en heeft frisser groen blad. Deze laatste is dus in feite de echte F. veltheimii, niet
die van de Nederlandse kwekerijen!
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Fraxinus excelsior 'Eidik' (N.A.K.B., 1981)- zie foto blz. 14

aanmerkelijk krachtiger ontwikkeld dan de zaaddragende essen. De boom op de Eldikse hoek
onder de gemeente Ochten, nu benaamd als F. excelsior 'Eldik' valt in de rijbeplanting direct
op door de symmetrische kroonvorm, de rechte stam en het spintvrije, glimmend groene blad.
De boom loopt Iaat uit, hetgeen van veel belang is voor aanplant in de nachtvorstgevoelige
delen - voornamelijk in het oosten - van het land.
Op de kwekerij groeit de spil enigszins slingerend; het tweede jaar vertakt deze al op I 25 cm.
'Eldik' is een goede groeier en mogelijk een uitstekende stamvormer en derhalve ook een
goede houtproducent Hoe deze nieuwe cultivar zich uiteindelijk ontwikkelt dient nog te
worden afgewacht, vandaar nog slechts één waardester.

stevige boom, 20-25 m hoog met doorgaande koptak, regelmatig gesloten,
eironde, I 2- I 5 m brede kroon.
BL~DEREN: geveerd, gro?t (circa 35 cm lang), met 9- I I blaadjes, kort gesteeld, vrij smal
e1vor~mg, geg?lfd en ~ets naar b~neden gekruld, top toegespitst, voet spits wigvormig;
blaadjeS tamelijk ver uiteen aan slmgerende bladspil, glanzend groen, rand grof uitgerand.
VR UCHTEN : geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken, in open verhardingen en als landschappelijke
beplantmg.
GR?EIWIJZE:

Rond I 950 zijn de bes~e essenzaailingen uit verschillende landelijke kwekerijen bijeen
gerlant op de zware kleibermen langs de provinciale weg Dodewaard-Ochten. De bomen
Wijken onderling tamelijk veel af. De zaadloze, ongeveer 40 jaar oude bomen, hebben zich

**

Fraxinus excelsior 'Eureka' (P. van der Have, Kapelle-Biezelinge, 1949) - tek. blz. 18
grove, 20-25 m hoge boom met rechte stam en doorgaande kop, half open, 12- 15
m brede, kegelvormige, onregelmatige kroon; twijgen grijsgroen met bruine lenticellen.
BLADEREN: geveerd, groot, met 9-13 blaadjes, zittend of kort gesteeld, wijd uiteen, eivormig
met gegolfde tot zwak stomp gezaagde rand, spits toelopende top en afgeronde voet,
glanzend donkergroen.
VRUCHTEN: weinig of geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken, in open verhardingen, als landschappelijke
beplanting en als wegbeplanting.

GROEIWIJZE:

Deze snel groeiende cultivar werd door de Zeeuwse boomkweker P. van der Have in een
30-jarige erfbeplanting nabij 's-Gravenpolder gevonden. De boom heeft eerst op oudere
leeftijd enkele vrouwelijke bloeiwijzen en produceert derhalve weinig zaad.
In het kwekerijstadium dient aan de hoog gewaardeerde ' Eureka' voortdurend de nodige zorg
te worden besteed. Deze cultivar maakt in de kwekerij zware zijtakken, die later echter niet
meer opvallen. Door zomersnoei worden dubbele koppen voorkomen. Het jonge blad heeft
nogal eens te lijden van nachtvorst; bevriezing van de eindknop tijdens de opkweek leidt tot
vergaffelen.
Door de openheid van de kroon is deze es windvast en is daarom een voor de kuststreek
geschikte boom. 'Eureka' wordt door "De Dorschkamp" als een goede houtproducent
aanbevolen.

**

Fraxinus excelsior 'Geessink' (W.B. Geessink, Lichtenvoorde, circa 1955)- foto blz. 14
stev ige, I 8 m hoge boom met rechte stam en doorgaande kop, I0 m brede, dichte,
regelmatige, ovale kroon.
BLADEREN: geveerd, lang gesteeld en hoofdnerf veelal geknikt, met I I ver uiteenstaande,
smal-ovale blaadjes met sterk toegespitste top en zeer scherp wigvormige voet, dof donkergroen, onderzijde lichtgroen, rand matig grof tot scherp gezaagd.
VRUCHTEN: weinig of geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in open verhardingen, als landschappelijke beplanting en als
wegbeplanting.

GROEIWIJZE:

Boomkweker W.B. Geessink heeft deze cultivar destijds in een 20-jarige wegbeplanting in
Lichtenvoorde geselecteerd, vermeerderd en later in de handel gebracht. De thans ongeveer
I 8 m hoge boom is veel in de nieuwe polders aangeplant. Er ontstaat geen schade aan de
bladeren door late nachtvorsten, daar de boom laat uitloopt. Niet aanplanten nabij de kust.
s Fraxinus excelsior 'Giobosa' (Duitsland, I 889) - zie tek. blz. 30
indien op hoogstam geënt tot 3.5 m hoge boom, kroon afgeplat bolvormig tot een
dicht, regelmatig, 4 m breed scherm.
BLADEREN: geveerd, met 9-11 blaadjes, ovaal met toegespitste top en wigvormige voet,
ongesteeld, donkergroen, rand gezaagd.
VRUCHTEN : weinig of geen.
AA NPLANTEN: in matig grote tuinen, in smalle straten en in open verhardingen .

GROEIWIJZE:

Frax inus e xce lsior ' Eidik '

16

De traag groeiende cultivar 'Globosa' wordt in de vakliteratuur als synoniem van F. excelsior
'Nana ' vermeld. Deze laatste werd in 1805 in Frankrijk gevonden. Op de voormalige
demonstratietuin van de N.A.K.B. te Biddinghuizen bleek duidelijk verschil tussen deze twee
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dwergvormige essen, waarbij 'Globosa' meer waardering verdient.
Bij de aanschaf van F. excelsior 'Globosa' is het aangeven van de hoogte van de ent- of
oculatieplaats gewenst, namelijk 180-200 cm, 200-220 cm of 220-240 cm. De cultivar
'Globosa' dient op een tussenstam te worden gekweekt. Het is een van de weinige bolboompjes die geschikt is voor natte gronden.

*

Fraxinus excelsior 'Grift' (N.A.K.B., 1981)
boom van 20-25 m hoog met rechte stam en doorgaande kop, onregelmatige,
dichte, I 5 m brede, piramidale kroon met vergaffelende takken.
BLADEREN: geveerd, topblad groot, 7-9 ovale, vlakke blaadjes met toegespitste top en wigvormige voet, Zittend tot kort gesteeld, dof groen, rand zwak gezaagd.
VRUCHTEN: weinig.
AANPLANTEN: als landschappelijke wegbeplanting.
GROEIWIJZE:

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie '

In 1983 is deze sterk groeiende es door de technische keuringscommissie van de N.A.K.B. en
het Staatsbosbeheer geselecteerd in een beplanting aan de Dragonderweg te Veenendaal/Ede.
Dezees-die minder symmetrisch is dan 'Eldik' -ontleent zijn naam aan het nabij gelegen
riviertje de "Grift". Ook deze boom loopt tamelijk laat uit; het blad is spintvrij. Hoe deze
nieuwe cultivar zich uite indelijk ontwikkelt dient nog te worden afgewacht, vandaar nog
slechts één waardester.

*

Fraxinus excelsior 'Jaspidea' (Goud-es) (Frankrijk, 1802) - zie kleurenfoto
boom, 12-15 m hoog met rechte stam, onregelmatige, half open, 7 - I 0 m brede,
piramidale kroon; takken en twijgen geelgroen gestreept.
BLA DEREN: geveerd, groot, blaadjes zittend, ovaal met toegespitste top en wigvormige voet,
aanvankelijk geel, in de zomer gelig groen, in de herfst geel, rand gezaagd.
VR UCHTEN: zeer veel.
A ANPLANTEN: in lanen en als solitairboom in grote tuinen en parken.

GROEIWIJZE:

Fraxinus exce lsior 'Eureka '
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Het blad van deze oude, sterk groeiende cultivar loopt geel uit en wordt daarna groenachtig. In
september-oktober verkleurt het blad geheel geel. De Goud-es is een aardige laan- en
solitairboom. Helaas wordt de bladloze boom in de winter ontsierd door vele zaadtrossen en
'Jaspidea' heeft ook enige last van top- en taksterfte. Een verbetering van deze cultivar is de
met twee waardesterren beoordeelde 'Allgold' (zie aldaar).
19

Deze treurboom, die op stam wordt geënt of geoculeerd, komt vaak voor als solitair op
begraafplaatsen, bij oude kerkjes en boerderijen op de enigszins zwaardere gronden. De
cultivar 'Pendula' is ook goed als prieelboom te gebruiken. In de zomer is het een vrij dicht
bebladerde treurvorm; 's winters heeft de boom een zeer opvallend silhouet. Eén- en
tweejarige twijgen hangen verticaal; de oudere takken gaan aanvankelijk ongedachte richtingen uit om dan wijd uit te buigen.

-I

-~ (

**

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' (Gebr. Van 't Westeinde en Staatsbosbeheer, 1949)
zie tek. blz. 6, foto blz. 19 en kleurenfoto
stevige, 20-22 m hoge boom met rechte stam, 12-15 m brede, ovale tot ronde,
regelmatige, tamelijk gesloten kroon met schuin opgaande takken en doorgaande top; stam
glad, jonge twijgen grijsgroen.
BLADEREN: geveerd, met 9-11 blaadjes, smal eivormig met toegespitste top en wigvormige
voet, kort gesteeld, glanzend donkergroen, rand gezaagd.
VRUCHTEN: zeer wetmg.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken, in open verhardingen, als landschappelijke
beplanting en als wegbeplanting.

GROEIWIJZE:

Deze zeer snel groeiende, gezonde es werd in 1943 door J.C. van 't Westeinde te 's-Heer
Arenctskerke en medewerkers van het Staatsbosbeheer uit een ongeveer 20-jarige wegbeplanting - tussen Sleeuwijk en Nieuwendijk - geselecteerd. Het is tot op heden de meest
gebruikte selectie van F. excelsior.
Deze vrijwel zaadloze boom loopt laat uit, hetgeen van belang is voor de aanplant in
nachtvorstgevoelige streken.

*

/

Fraxinus holotricha 'Moraine' (The Siebenthaler Co., Dayton, Ohio, USA, 1957)
opgaande boom met rechte stam tot 12 m hoog en met half open, regelmatige,
ovale kroon tot 9 m breed.
BLADEREN: geveerd, stevig, blaadjes meestal 7, 4-7 cm lang, donkergroen, grijs behaard.
VRUCHTEN: weinig of geen.
AANPLANTEN: in straten, in groenstroken en in open verhardingen.

GROEIWIJZE:

Een uit Amerika afkomstige es, die een matig hoge boom vormt met rechte, mooi getekende
stam. De cultivar 'Moraine' is in de USA al op ruime schaal als straatboom aangeplant. In
Nederland heeft men met deze cultivar nog weinig ervaring opgedaan, ondanks het fe it dat de
boom al ongeveer 25 jaar geleden werd geïmporteerd. Het is ondermeer bekend, dat
'Moraine' nauwelijks of geen last heeft van vorst, hetgeen een belangrijk voordeel is.
Naar alle waarschijnlijkheid behoort de cultivar 'Moraine' tot F. angustifolia subsp. oxycmpa.
De juiste naam zou dan moeten zijn F. angustifolia 'Moraine' .

Fraxinus ornus (Pluim-es) - Zuid-Europa en West-Azië - tek. blz. 22, 37 en kleurenfoto

Fraxinus excelsior 'Pendula' bij het Mauritshuis in Willemstad

s Fraxinus excelsior 'Pendula' (Engeland, 1725)
treurboom tot 12 à 15 m hoog, aanvankelijk met opgaande zijtakken, later
afhangend m bogen, onregelmatig half open scherm vormend tot 15 m breed.
BLADEREN: geveerd,. matig groot, hangend, 9-13 zittende, ovale blaadjes met toegespitste top
en spits wigvormige voet met diep liggende nerven, dof groen, rand gezaagd.
VRUCHTEN : veel.
AANPLANTEN: als solitair (indien voldoende ruimte aanwezig).
GROEIWIJZE:
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De Pluim-es - ook wel Bloem-es of Manna-es genoemd- is een middelgrote boom (6-1 0 m)
met een rechte stam en een brede, meestal ronde kroon.
F. ornus wordt meestal vermeerderd door zaad en is daarom erg variabel in de groeivorm. De
boom houdt tot op oude leeftijd een gladde schors. De twijgen zijn glad en grijs, de knoppen
dik en bruingrijs tot bruinviolet De eindknoppen zijn vaak bloemknoppen, waardoor de
takken vergaffelen.
De voornaamste sierwaarde ligt in de roomwitte tot gelig witte bloemen, die zich in
zijdelingse pluimen tegelijk met het blad ontwikkelen. De bloei is eenhuizig; het aantal
mannelijke bloemen van één pluim overheerst meestal.
F. ornus-cultivars kunnen op hogere, minder voedselrijke gronden worden aangeplant, mits ze
zijn geënt of geoculeerd op F. ornus. In verband met de zichtbare vergroeiing is enten of
oculeren kort bij de grond (zg. onderveredeling) gewenst. Indien F. ornus 'Anita' en 'Ar ie
Peters' worden geoculeerd op F. americana is de groei beter, maar het aantal bloempluimen in
de kwekerij is minder.
In de strenge winters van 1984- 1987 - maar voornamelijk in die van 1984-1985 - hebben de
pluim-essen hier en daar vrij ernstig van de vorst geleden.
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s Fraxinus ornus 'Anita' (N .A.K.B., 1981)
opgaande, 9 m hoge, dichte boom met vrij smalle, 3 m brede, regelmatig
piramidale kroon ; takstand opgericht.
BLADEREN: geveerd, 18-25 cm lang, 7 -tallig, blaadjes 7-9 cm lang, smal-ovaal met toegespitste top en wigvormige voet, gesteeld, matgroen , rand gezaagd.
BLOEMEN: in pluimen , l 0-l 5 cm breed, geel wit, gelijkmatig over de boom verdeeld, mei-juni ,
enige nabloei in de zomer.
VRUCHTEN : weinig of geen .
AANPLAN T EN: in groenstroken , als straatboompje in open verhardingen.

GROEIWIJZE:

De cultivar ' Anita ' is gewonnen uit zaad, dat is verzameld aan het Gardameer (Noord-Italië)
door T. van Eeten te Nijmegen. ' Anita ' heeft een meer opgerichte takstand dan ' Ar ie Peters ',
gewonnen uit hetzelfde zaaisel (zie ook Dendraflora Nr. 18, 1981 , blz. l 5). Deze cultivar heeft
veel geleden tijdens de winter 1984-1985, maar ook in die van 1985-1986 en 1986-1987.
Vooral de jonge planten zijn nachtvorstgevoelig. Daarom is aanplanten van de cultivar ' Anita'
in Nederland vooralsnog niet erg aan te bevelen.

*

Fraxinus ornus 'Arie Peters' (N.A.K.B., 1981)
opgaande, 7 m hoge boom met 4.5 m brede, dichte, regelmatige kroon en
uitstaande tot opgerichte takken en twijgen.
BLADERE N: geveerd, 20-30 cm lang, 5-7 -tallig, blaadjes l 0-12 cm lang, breed-ovaal met
toegespitste top en wigvormige voet, gesteeld, donkergroen, onderzijde lichter, rand gaaf tot
fijn gezaagd.
BLOEMEN : in lO-l 5 cm brede pluimen , geelachtig wit, regelmatig over de kroon verdeeld,
mei -juni , enige nabloei in de zomer.
VRUCHTEN : weinig of geen .
AANPLA NTEN: in groenstroken, als straatboompje in open verhardingen .

GROEIWIJZE:
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Frax inus ornus
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Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'

23

----------------- - ·

Deze mooie selectie werd naar wijlenAriePeters te Opheusden genoemd ter gelegenheid van
diens 65ste verjaardag ( 1973) op grond van zijn verdiensten voor de Nederlandse boomkwekerij.
De boom heeft - evenals de cultivar ' Anita' - veel geleden tijdens de drie strenge winters van
1984- 1987. Aanplanten op niet al te grote schaal wordt vooralsnog aanbevolen.
Voor nadere beschrijving en foto zie Dendraflora Nr. 18, 1981 , blz. 15.

Fraxinus pennsylvanica - Oostelijk Noord-Amerika - zie kleurenfoto
syn. Fraxinus pubeseens
Een hoge boom tot ruim 20 m met zacht behaarde, slappe twijgen en bruine knoppen. De soort
is variabel in groei. De var. lanceolata (syn. F. viridis) komt uit het natuurlijk verspreidingsgebied in de U.S.A. Deze laatste wordt in Amerika meer gekweekt dan de soort en wordt
aldaar "Green Ash " genoemd. F. americana heeft groter blad (tot 15 cm).
In Nederland wordt nog sporadisch een vorm met geelgevlekte bladeren gekweekt, namelijk
de cultivar 'Aucubifolia' .
Uit F. pennsylvanica werd door W.J. Hendriks te Amsterdam omstreeks 1950 een sterk
groeiende vorm geselecteerd, die door de firma Pier re Lombarts te Zundert is verspreid onder
de naam F. pennsylvanica 'Zundert'.

**

Fraxinus pennsyivanica 'Zundert' (P. Lombarts, Zundert, circa 1950) - zie kleurenfoto
GROEIWIJZE: opgaande boom, 15-20 m hoog met I 0-12 m brede, regelmatige, half open, ovale
kroon en doorgaande kop.
BLADEREN: geveerd, ongeveer 30 cm lang, blaadjes 6-9, omgekeerd eivormig, I 0-15 cm lang
en circa 6 cm breed met toegespitste top en smal wigvormige voet, gesteeld, glanzend
donkergroen, onderzijde grijzig groen, rand gaaf of zwak gezaagd.
VRUCHTEN: geen.
AANPLANTEN: in brede straten, in groenstroken en in open verhardingen.
Deze sterk groeiende es verliest zijn blad iets eerder dan F. excelsior. In Eindhoven is deze
mannelijke es op ruime schaal aangeplant. De naar het boomkwekerijcentrum Zundert
genoemde es is een waardevolle boom, die meer aandacht verdient. Zie tek. blz. 23.

Fraxinus veltheimii DIECK - zie Fraxinus angustifolia 'Monophylla'
Fraxinus veltheimii HORT. - zie Fraxinus excelsior 'Diversifolia'

NIET AANBEVOLEN FRAXINUS
De volgende essen worden door de technische keuringscommissie van de N.A.K.B. niet (of niet
meer) aanbevolen:

Fraxinus excelsior 'Aurea' (Nederland, vóór 1807)
Fraxinus excelsior 'Doorenbos' (S.G.A. Doorenbos, 1942)
Vormt geen doorgaande kop, daardoor meer breed dan hoog.
Fraxinus excelsior 'Hessei' (H.A. Hes se, Duitsland, 1937)
Brede groeiwijze; gevoelig voor kanker en keverschurft in de oksels.
Fraxinus excelsior 'Nana' (Frankrijk, 1805)
Zie beschrijving van 'Globosa'.
Fraxinus ornus 'Rotterdam' (N.A.K.B., vóór 1966)
Bleek doorgaans slecht te groeien.
Fraxinus velutina - Zuidwest Verenigde Staten
Vorstgevoelig.
Fraxinus velutina (Belmonte) (Arboretum Belmonte, Wageningen)
Vorstgevoelig.
Fraxinus velutina (Brouwers) (Brouwers Boomkwekerijen B.V., Groenekan)
Vorstgevoelig.
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Fraxinus angustifolia 'Raywood'
/

Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'

Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanica
------------------------~

NIET GEKEURDE FRAXINUS

In Dendraflora Nr. 19 ( 1982) beschrijft P.LM. van der Bom een aantal essen, voor het merendeel
selecties van Amerikaanse herkomst Ze zijn door de technische keuringscommissie van de
N.A.K.B. niet gekeurd:

Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus

americana 'Autumn Applause' (W.N. Wandell, 1975)
americana 'Autumn Purple' (McKay Nurseries, 1956)
americana 'Champaign County' (W.N. Wandell, 1975)
americana 'Rosehill' (E. Asjes Jr., 1966)
oxycarpa ' Aureofolia' (Scanlon)
pennsylvanica 'Emerald' (Marshall Nurseries, 1972)
pennsylvanica 'Honeyshade' (Klehm Nurseries, 1973)
pennsylvanica 'Kindrid' (Cross Nurseries, 1979)
pennsylvanica 'Marshall 's Seedless' ( Marshall Nurseries, 1946)
pennsylvanica ' Newport' (Baily Nurseries, 1978)
pennsylvanica 'Patmore' (Patmore Nurseries, 1975)
pennsylvanica 'Summit' (Summit Nurseries, 1957)

Eveneens niet gekeurd de uit Hongarije geïmporteerde:

Fraxinus ornus 'Meczek', groeiwijze bolvormig; bloemen talrijk. Zie tek. blz. 39.
/

VERGELIJKING VAN DE KEURINGEN IN 1966 EN 1989

Fraxinus excelsior 'Monophylla'
Fraxinus sieboldiana
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Frax inus excelsior ' Westhof's Glorie'

Hieronder worden de resultaten van de keuringen weergegeven, zoals die zijn gepubliceerd in
Dendraflora Nr. 3 ( 1966), ten opzichte van die van de keuring gepubliceerd in di t nummer van
Dendroflora.
Beoordeling:
1966 1989 Fraxinus-cultivars met enkele opmerkingen

*

**

F. americana var. microcarpa. Goede laan- en straatboom met aantrekkelijke
herfstkleuren en groeit op natte en enigszins drogere gronden.

*

**

F. angustifolia 'Elegantissima' (als F. excelsior 'Elegantissima' in Dendraflora
1966). Een langzaam groeiende es met een fijne bladstructuur. Deze cultivar
wordt op hoogstam vermeerderd.

s

*

F. angustifolia 'Monophylla' (als F. oxycarpa 'Monophylla' in Dendraflora 1966).
Het is een stevige boom voor hogere gronden. Op natte gronden is deze cultivar
gevoelig voor kanker. De bladeren zijn spintvrij.

*

F. angustifolia ' Pleinweg '. Een grote boom, waarvan bij zware wind de takken
kunnen breken.

**

F. angustifolia ' Raywood' (als F. oxycmpa 'Wollastonii' in Dendraflora 1966). Dit is
een matig sterk groeiende boom met zeer mooie herfstkleuren. Bij een te snelle
groei is er kans op windschade.

**

F. excelsior 'Allgold'. Een es met gele bladeren, die veel beter groeit dan de zeer oude
'Aurea' . Aanvankelijk is de groei in de kwekerij enigszins traag. 'Allgold' draagt
geen of zeer weinig vruchten in tegenstell ing tot de algemeen bekende, geelbladige 'Jaspidea'.

**
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**

F. excelsior ' Altena'. Forse boom met rechte stam, die op diverse plaatsen kan

OVERZICHT FRAXINUS

worden aangeplant.

**

(positief gewaardeerde cultivars)

F. excelsior 'Atlas'. Stevige, weinig windgevoelige boom. Omdat het blad van deze

cultivar laat uitloopt is de kans op nachtvorstschade gering.
Oll

0

0

·=E

F. excelsior 'Aurea'. Een geelbladige es, waarvan het blad mooier is dan dat van

'Jaspidea' . De boom groeit zeer traag en wordt daarom niet aanbevolen (zie ook

"'0) c
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F. excelsior 'Allgold ').
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F. excelsior 'Diversifolia'. Stevige boom met enkelvoudige bladeren en breed

piramidale kroon. Deze es kan op diverse plaatsen worden aangeplant.
F. excelsior 'Doorenbos' . Een cultivar die geen hoofdtak vormt en daarom vaak

breder wordt dan hoog.
F. excelsior 'Eldik'. Dit is een nieuwe selectie met veel goede eigenschappen. Hoe
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angustifolia 'Eiegantissima'

8

*

angustifolia ' Monophylla'

F. excelsior 'Globosa' (als F. excelsior 'Nana' in Dendraflora 1966). Een boompje

*

met afgeplat bolvormige kroon. Deze cultivar moet op hoogstam worden vermeerderd (enten).

F. excelsior 'Jaspidea' . Tamelijk fors groeiende boom metgelig blad, vooral in voor-

c

c
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F. excelsior 'Hessei '.De oude 'Hessei ' is door diverse betere cultivars overtroffen en
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F. excelsior 'Pendu la' . Een treurvorm die op hoogstam moet worden vermeerderd en
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excelsior 'Geessink '
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snelle groei. Het is thans de meest aangeplante cultivar van de Gewone es.
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F. holotricha 'Moraine' . Een in Amerika geselecteerde, kleine boom met rechte
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F. ornus 'Arie Peters'. Ook deze is een rijkbloeiende selectie met een goede groei,
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ornus 'Anita'
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maar bleek eveneens vorstgevoelig te zijn. Er wordt aanbevolen deze pluim-es op
niet al te uitgebreide schaal in Nederland aan te planten.
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ornus ' Ar ie Peters'
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F. ornus 'Rotterdam' . Ook deze oudere cultivar heeft tijdens strengere vorst veel
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zijn. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk of dit een boom is die voor aanplant in
Nederland moet worden aanbevolen.
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excelsior ' Eldik '

F. ornus 'Anita' . Dit is een rijkbloeiende selectie, maar die vorstgevoelig bleek te

>

c
c

0)

+

*

stam, die niet of nauwelijks vorstgevoelig is.
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en najaar. Het is een nadeel, dat de vele vruchten gedurende het winterseizoen aan
de boom blijven hangen, wat niet door iedereen wordt gewaardeerd.

F. excelsior 'Westhof's Glorie'. Dit is een grote, stevige boom met rechte stam en
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die meestal als solitair wordt aangeplant.
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geleden. De boom bleek doorgaans ook slecht te groeien.

*

**

F. pennsylvanica 'Zundert'. Een sterk groeiende, tamelijk smalle boom met doorC<J

gaande kop, die hier en daar op ruime schaal is aangeplant. De resultaten zijn goed
te noemen.
~

OPMERKING: De technische keuringscommissie van de N.A.K.B. is van mening, dat er geen enkele es
in het gekweekte sortiment aanwezig is, die aan alle eisen voldoet. Daarom is er niet één (ook niet de
meest aangeplante F. excelsior ' Westhof's Glorie') met *** gewaardeerd. Zoeken naar betere
cultivars strekt daarom tot aanbeveling.
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SUMMARY
In this report several Fraxinus cultivars are described which have been evaluated for their
suitability as street trees. Comments are made on their growth , height, foliage and fruiting
characteristics.
The merit stars(* = good; ** = very good; *** = excellent; s = for special purposes and o - not
worthy of cultivation) have been awarded by the Selection Committee of the N.A.K.B. (Genera!
Netherlands Inspeetion Service). The recommended cultivars are as follows:

*

F. excelsior 'Grift' - vigorous tree with a straight trunk, broad oval crown, dense and
irregular; leaves dull green , late emerging ; fruitsfew . New cultivar, selected by the N.A.K.B.
A lso recommended for urban plantings.

*

F. excelsior 'Jaspidea' -broadly pyramidal, irregular, somewhat loose crown; leaves yellow
at first , green in summer and yellow again in autumn; fruits many. 'Allgold' is a better
yel!ow-!eaved cultivar, which produces much fewer fruits.

s F. excelsior' Pendula' -large, weeping tree; branches braad spreading and pendulous; leaves
moderately large , dull green ; fruits many. A good tree for specimen planting .

**
**

F. americana var. mieroempa- crown pyramidal at first, becoming rounded with age; dark
green leaves, turning violet-purple and yellow in autumn; no fruits . An excellent tree, widely
cultivated.
F. angustifolia 'Elegantissima' - slow growing; light green, smal! leaves, soft yellow in
autumn; no fruits. An elegant smal! tree. Propagation is by grafting on high standards.

F. excelsior 'Westhof' s Glorie' - firm , vigorous tree , broad oval to rounded, rather dense
crown with a straight trunk; leaves glossy dark green, late emerging ;fruits few. F or over 25
years the most commonly planted cultivar of F. excelsior along Dutch roadsides.

*

F. holotricha 'Moraine'- medium sized tree , irregular, partly open, broad oval crown with
upright branches; bark deeply grooved; leaves fresh green; fruits none or few.

s

F. ornus 'Anita' -smal!, upright tree with a regular, dense, pyramidal crown; leaves dull
green; flowers in 10-15 cm long racemes, creamy-white, May-June; fruits none or few. New
cultivar, distributed by the N.A.K.B. ft is susceptable to severe frosts.

*

F. angustifolia 'Monophylla'- taller than 'Elegantissima', crown pyramidal atfirst, ovoid at
maturity; leaves consisring of a single leaflet, glossy dark green; no fruits. Good tree for dry
soils.

*

F. angustifolia 'Pleinweg' -like 'Monophylla', but leaves compound and yellowish-green; no
ji·uits; branches are liable to break in strong winds.

*

F. angustifolia ' Raywood' -farms a well-branched, somewhat loose crown; glossy green
leaves, turning purplish or orange-red in the autumn; no fruits . Excellent su·eet-tree, tolerant of
drier soils than F. excelsior cultivars. ft is widely cultivated.

F. ornus 'Arie Peters' -smal! tree with a dense rounded crown; leaves dark green;flowers in
10-15 cm long racemes, creamy-white, May-June;fruits none or few . New cultivar, distributed
by the N.A.K.B. This cultivar is better than 'Anita', but it is also susceptable to severe frosts.

**

F. pennsylvanica 'Zundert'-Jast growing tree with a regu/ar open crown and straight trunk;
leaves large, glossy dark green, greyish-green underneath; no fruits. Very good tree for
su-eet-planting.

**
**

F. excelsior' Allgold' -medium sized tree, branches golden-yellow, the lower ones ascending,
rather loose, irregular crown; leaves green at first, yellowish in summer and strikingly yellow
in autumn ; fruits none or few. Excellent tree for planting as a specimen in parks and gardens.

**

F. excelsior ' Altena' - vigorous tree, straight trunk and dense, braad pyramidal crown; leaves
dull green , moderately large, late emerging; no fruits. A lso recommendedfor urban plantings.

**

F. excelsior 'Atlas' -Ie ss vigorous tree than 'Altena' , straight trunk and dense, oval crown;
glossy dark green leaves, late emerging ; no fruits.

**

F. excelsior 'DiversLfolia'- rather vigorous tree, pyramidal habit, more or less open crown,
lower branches ascending; leaves consisring of a single leaflet, dull green; no fruits. A very
good sfl·eet-tree.

*

F. excelsior' Eldik' - vigorous tree with straight trunk, dense, oval, symmetrical crown; leaves
large , glossy green, late emerging; no fruits. New cultivar, selected by the N.A.K.B. Also
recommended for planting in urban situations.

**

F. excelsior 'Eureka' - strong growing tree with a straight trunk and fairly open, irregular
crown; leaves large, glossy dark green; fruits none or few. Because of the open crown it is
useful for planting in coastal areas.

**

F. excelsior ' Geessink' - firm tree with straight trunk and regu/ar oval, dense crown; leaves
dulldark green; fruits none or few. The narrowest in habit of the strong growing F. excelsior
cultivars.

s
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**

F. excelsior 'Globosa' - broad roundish, dense crown if grafted on high standards; leaves
dark green;fruits none or few. A useful treeforsmaller gardens and moderately narrow streets.
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Fraxinus excelsior 'Globosa '

