P.L.M. VAN DER BOM

AMERIKAANSE SELECTIES VAN
STRAAT-, LAAN- EN PARKBOMEN

Sinds het begin van de vijftiger jaren werden in West-Europa en in het bijzonder in NoordAmerika, op grotere schaal dan voorheen, nieuwe cultivars van verscheidene boomsoorten
geselecteerd. Zij werden meestal onder een fantasienaam in de handel gebracht. Vele ervan
werden ook in Nederland geïntroduceerd.
In dit artikel zullen de belangrijkste in de Verenigde Staten uitgegeven cultivars worden
behandeld.
Tot de initiatiefnemers in Amerika moet zeker - naast B.H. Slavin - de aan velen in ons
land welbekende Edward H. Scanion ( t1976) worden gerekend. Hij was direct na de oorlog hoofd van de beplantingen van de stad Cleveland, alsook van het elektriciteitsbedrijf
in de staat Ohio . In deze functie had hij veel te maken met het probleem van de bovengrondse elektriciteitsleidingen. De bomen, die in de buurt van deze leidingen waren geplant, moesten regelmatig worden gesnoeid, zodat ze niet met de bedrading in aanraking
konden komen. Naast veel zorg bracht dit ook veel extra kosten met zich mee. Daarom begon hij bomen te selecteren, die vanwege hun natuurlijke, compacte groeiwijze - en dus
zonder te snoeien - voornoemde moeilijkheden niet zouden veroorzaken.
Zo selecteerde Scanion uit opgekweekte zaailingen van de Noorse en Amerikaanse esdoorn (respectievelijk Acer platanoides en A. rubrum) verscheidene voor zijn doel geschikte typen, meestal bol- en zuil vormen. Op de volgende pagina's zijn over de door hem
geïntroduceerde cultuurvariëteiten uitgebreide gegevens te vinden.
Ook door anderen aan de overzijde van de oceaan werd dezelfde behoefte gevoeld en zij
volgden het voorbeeld van Scanlon, die zijn eigen selecties uitgaf onder de verzamelnaam
"bomen op maat". Hij selecteerde klein blijvende bomen voor plaatsen waar slechts een
beperkte ruimte aanwezig is en forser groeiende typen voor plaatsen waar meer ruimte
voorhanden is zodat de bomen normaal kunnen uitgroeien.
Wat is nu het nut van deze selecties voor aanplant in West-Europa? Op de eerste plaats is
de meer compacte groeiwijze van sommige van deze cultivars voor onze moderne stedebouw van belang, omdat er vele smallere straten worden ontworpen, terwijl er dikwijls
tussen de grote gebouwen maar een zeer beperkte ruimte voor beplantingen wordt gelaten.
Er behoeven dan later slechts geringe snoeikosten te worden gemaakt.
Verder is voor ons van belang dat vele van deze cultivars werden geselecteerd op ziekte- en
droogteresistentie, winterhardheid, bloei, herfstkleur enzovoort.
Wel dienen wij hier in West-Europa er rekening mee te houden, dat enkele soorten en sommige daaruit ontstane cultivars niet altijd en overal geschikt zijn om te worden aangeplant,
bijvoorbeeld vanwege het zeeklimaat en de bodemgesteldheid.
Sinds 1979 wordt in de Verenigde Staten de waarde van de in Noord-Amerika uitgebrachte
en ook enkele uit andere delen van de wereld afkomstige cultivars in een vergelijkend onderzoek beoordeeld. Plantsoendiensten planten namelijk proefsgewijs bomen in steden en
dorpen aan en delen jaarlijks hun bevindingen omtrent lengte- en diktegroei, gezondheid
enzovoort mee via een rapport aan de organisatie METRIA (Metropolitan Tree Impravement Alliance), die wordt geleid vanuit de "School of Forest Resources" van de Pennsylvania State University onder leiding van H.D. Gerhold (Professor of Forest Genetics), K.
Steiner, F. Deneke, D. Karnosky, F. Santamour en nog vele andere medewerkers. De be45

vindingen worden later gepubliceerd ten behoeve van ontwerpers/ architecten en boomkwekers. Het project draagt de toepasselijke naam "Street Tree Testing System" of kortweg '' Stretest'' .
Een dergelijk programma wordt ook hier te lande uitgevoerd onder leiding van Ing. A .
Hoekstra van de Amsterdamse Gemeentelijke Beplantingen, als onderdeel van het OBISprogramma (Onderzoek Bomen in Stedelijk-gebied). Er zijn contacten tussen METRIA en
OBIS via het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen onder leiding van Ir. H . M. Heybroek.
Dit werk leidde in 1981 tot een overeenkomst op het gebied van wetenschappelijke uitwisselingen, die werd gesloten door de ministeries van landbouw van de Verenigde Staten en
Nederland, onder de titel: "Tree cultivars in urban forestry".
Bij het bezien van de Amerikaanse soort- en cultivarlijsten valt het op, dat er hoegenaamd
geen nieuwe Crataegus-, Betula-, Rabinia- en Sarbus-cultivars in zijn opgenomen. In Europa worden deze bomen veelvuldig als straat- en laanboom gebruikt. Dit laat zich echter
verklaren uit het feit, dat Crataegus en Sarbus in Amerika sterk door bacterievuur (Erwinia amy/avara) worden aangetast, terwijl Betu/a en Rabinia door boorkevers te gronde
worden gericht. Anderszijcts valt het grote aantal nieuwe cultivars van onder andere Cornus flarida op. Veelal ontwikkelen deze zich daar tot flinke bomen, terwijl ze hier nauwelijks tot behoorlijke struiken uitgroeien. Het verschil in klimaat blijkt hier nog weer eens
overduidelijk uit. De cultivars van Carnus flarida worden overigens niet in deze rubriek
vermeld, omdat deze in Noordwest-Europa praktisch niet als boom kunnen worden aangeplant.
Een overzicht van Amerikaanse en enkele Canadese ondernemingen, instellingen en personen, die nieuwe cultivars introduceerden, is aan het eind van dit artikel opgenomen.
Hierna volgt een beschrijving van de cultivars, die telkens worden ingeleid door een kortere of langere beschouwing van de soort (species) waartoe ze behoren.
Voor iedere cultivar is aangegeven of deze kan worden gebruikt in straten, lanen en/ of
parken alsmede de grondsoorten, die het meest geschikt zijn voor het aanplanten van genoemde cultivar.
Voorts is er van vele hieronder beschreven cultivars een pentekening afgedrukt. Deze tekeningen zijn getrouwe weergaven van ter beschikking gestelde dia's en foto's.
In Dendraflora Nr. 6 (1969) werden enkele nieuwe Acer platanaides- en A . rubrumcultivars genoemd, maar er waren toen hier te.lande nog te weinig gegevens ter beschikking en er was te weinig ondervinding opgedaan om over de gebruikswaarde te kunnen
oordelen. Ditzelfde geldt gedeeltelijk voor Prunus (Dendroflora Nr. 1, 1964) en Ti/ia
(Dendroflora Nr. 7, 1970).

SORTIMENT AMERIKAANSE CULTIVARS
Acer platanoides -

Noorse esdoorn -

Europa, Kaukasus

In stedelijke gebieden van het noordoosten en westen van Noord-Amerika is de Noorse esdoorn de meest voorkomende straat- en parkboom, mede omdat deze soort in het stedelijk
milieu zeer goed kan worden aangeplant.
De boom is zeer goed bestand tegen droogte, voornamelijk vanwege de min of meer leerachtige, gladde en glanzende bladeren, waardoor immers veel minder water verdampt dan
uit zachte bladeren met een ruwer bladoppervlak. Verder wordt deze soort weinig door insekten aangetast, verankert zich goed, ontwikkelt een stevige stam en een goede kroon.
A eer platanoides bloeit in het voorjaar met talrijke gele of geelgroene (bij roodbladige geeloranje) bloemtuilen vlak vóór of tijdens de bladontwikkeling.
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De Noorse esdoorn heeft een mooie geelrode herfstkleur en is redelijk bestand tegen luchtverontreiniging. Bovendien is het een zeer winterharde boom, die onder meer ook inheems
is in de Scandinavische landen.
Binnen de soort komen vele variaties voor, vooral in grootte en kroonvorm. Vanwege deze
verscheidenheid konden vormen worden geselecteerd, die geschikt zijn voor aanplant in
diverse straattypen en open ruimten in stedelijke gebieden.
Ook i·n Nederland werden sinds de vijftiger jaren met succes de verschillende, uit Amerika
geïmporteerde cultivars aangeplant. Jammer is echter , dat de soort en zijn cultivars geen
zeewind verdragen.
Door het U.S. National Arboretum te Washington D.C., werden tot 1982, 23 nieuwe cultivars geregistreerd. (Zie de "Checklist of Cultivated Maples lil, Acer p/atanaides L.", by
Frank S. Santamour Jr. and Alice J. McArdle).
Nu volgt een korte beschrijving van de belangrijkste cultivars, waarvan sommige zijn
voorzien van een tekening.

Acer platanoides 'Almira' (E.H. Scanlon, 1948)
iets afgeplatte b o Ivo r m met dichte kroon, 6-7 m
hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: variërend van licht- tot dondergroen, glanzend,
randen iets opstaand.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar, die groter wordt dan de bij ons bekende Acer
p/atanoides 'Globosum' , kan het beste "onder" worden geoculeerd en na een of twee jaar op de gewenste hoogte worden
getopt. Er ontstaat dan een bolvorm.
In Amerika wordt deze cultivar ook vaak aangeplant in kuipen
om deze te plaatsen in straten waar vanwege kabels, riolen en
kelders geen boomputten kunnen worden gegraven. De boom
gedijt daar uitstekend in, maar blijft wel kleiner, hetgeen in
dergelijke straten veelal ook wenselijk is.
In Nederland werd ' Almira' aangeplant onder andere in 's-Hertogenbosch en Zeist, echter
nog niet in kuipen.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).

Acer platanoides 'Charles F. Irish' (E.H . Scanlon, 1948)- Fig. 1, blz. 48
GROEIWIJZE: grote, ronde kroon, 15-18 m hoog, 10-12
BLADEREN: lichgroen, iets kleiner dan de meeste van de
STANDPLAATS: laan en park; zand, klei en löss .

m breed.
soort.

Een van de grootst uitgroeiende cultivars van alle nieuwe A eer platanaides-selecties en deze is daardoor zeer geschikt om te worden aangeplant langs invalswegen in steden, alsook
voor brede lanen en grote ruimten tussen flatgebouwen.
In dit verband wordt ook Acer platanaides 'Summershade' (Princeton Nurs., 1958; U.S.
Plant Patent 1748) - Fig. 2 - genoemd, eveneens een boom van dezelfde grootte, die in
Amerika veel wordt gebruikt als "schaduwboom". Deze verdraagt de door het plaveisel
teruggekaatste hitte van de zonnestraling uitzonderlijk goed.
Naast Acer platanaides 'Charles F. Irish' en 'Summershade' heeft E.H. Scanion in 1967
nog een Noorse esdoorn van iets mindere grootte geselecteerd en in de handel gebracht onder de cultivarnaam 'Cavalier'- Fig. 3. Deze boom, die een zeer regelmatige, zuiver ronde
kroon heeft, wordt ook hier te lande al aangeplant.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).
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Acer platanoides 'Olmsted' (E.H. Scanlon, 1952)
GROEIWIJZE: zuilvormig, 10-12 m hoog, 3-3.50 m breed.
BLADEREN: helder groen, glanzend, randen iets opstaand.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.

1
2

3

Acer platanoides 'Cieveland' (E.H. Scanlon, 1947)

opgaande, ovale kroon met min of meer doorgaande stam, 10-12 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: helder groen, glanzend; jonge blaadjes lichtrood
gemarmerd.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.

In Néderland zijn twee typen van deze cultivar verspreid. De
ech t e is goed te herkennen aan de stevige, kaarsrech t e
harttak met kort gelede, gedrongen, stugge zijtakken, die een
hoek van circa 45° of minder maken met de stam. Het tweede,
onechte type maakt een veellossere kroon en de takken vormen
een grotere hoek met de stam.
De boom is zeer zuilvormig en gelijkt sterk op A eer platanoides
'Columnare'. Deze laatste groeit echter nog trager. 'Olmsted'
is zeer geschikt om in smalle en middelgrote straten te worden
geplant, mede omdat de boom goed bestand is tegen droogte en
zeer hoge zomerse temperaturen, die in een dergelijke omgeving ontstaan als het plaveisel sterk wordt verhit.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).
Voor de volledigheid worden nog genoemd:

GROEIWIJZE:

De cv. 'Cleveland' vormt een gesloten, regelmatige kroon en is
daarom zeer geschikt om in straten met een beperkte profielbreedte te worden aangeplant.
Door de stevige harttak ontstaat een goede kroonopbouw;
snoeien kan daarom worden nagelaten. Ook op oudere leeftijd
valt de kroon niet uiteen, maar blijft goed gesloten.
De eerste exemplaren werden in het begin van de zestiger jaren
met succes aangeplant in Tilburg, Zeist en Eindhoven. Later
volgde aanplant in vele andere steden en dorpen.

Acer platanoides 'Deborah' (Cannor Nurseries, 1975)

Werd door J. Mathies uit zaailingen van de bekende 'Schwedleri' geselectéerd vanwege de
helder rode jonge bladeren, die later groen worden en in de herfst geeloranje verkleuren,
de forse groei, de rechte stam en de opgaande kroon.
Acer platanoides 'Jade Glen' (A. McGill & Son, vóór 1968)

De weinig bekende' Jade Glen' werd geselecteerd vanwege zijn snelle groei, rechte stam en
regelmatige, ronde kroon en lichtgroene bladkleur. Later werd deze cultivar verdrongen
door 'Emerald Queen'. 'Jade Glen' was in 1980 volgens een opgave van "Sources of
Shade Trees in the United States" (uitgegeven door het Ohio Agricultural Research and
Development Center) toch nog bij 43 boomkwekers in 14 staten in cultuur.
Acer platanoides 'Royal Red' (Pacific Coast Nurseries, 1963)

Acer platanoides 'Emerald Queen' (A. McGill & Son, 1961)

iets meer opgaand dan de gemiddelde Noorse
esdoorn, 12-15 m hoog, 8-10 m breed.
BLADEREN: groen, rose getint bij het uitlopen, glanzend; in de
herfst geel verkleurend.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Deze boom werd in westelijk Noord-Amerika (Oregon) geselecteerd, vooral vanwege zijn snelle groei ten opzichte van andere esdoorns. Ook op de kwekerijen is de groei opvallend
goed.
Het oudste exemplaar is nu 20 jaar. Het blijkt inderdaad een
goede keus te zijn geweest. In Nederland aangeplante bomen
blijven zich ook gunstig ontwikkelen.
De kroon. van 'Emerald Queen' wordt breed, maar blijft geslo- l\1
ten en de stam is kaarsrecht. Een boom die geschikt is voor ._1_11~_•._ - - ---======>
aanplant in bredere straat- en laanprofielen.
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Gelijkt veel op de al langer in Nederland bekende A eer platanoides 'Crimson King' en andere erop gelijkende vormen, zoals 'Faassen's Black' en 'Goldsworth Purple', waaronder
niet zelden verwarring ontstaat vanwege hun sterke gelijkenis op oudere leeftijd.
De bladkleur van 'Royal Red' is iets helderder rood dan van de overige "roodbladige"
cultivars. Het is een mooie boom om in een omgeving met contrastkleuren aan te planten.
In Nederland worden alle "roodbladige" cultivars met succes aangeplant.

Acer platanoides 'Superform' (J. Frank Schmidt & Sons Co., 1969)

Werd eerder geselecteerd door Milton Nursedes en later overgedragen. 'Superform' is een
snel groeiende cultivar met een rechte stam en ovale kroon, die veertien dagen vroeger
uitloopt dan bijvoorbeeld 'Summershade' en daarom op de markt werd teruggedrongen.
Op kwekerijen is men immers geneigd het leverseizoen zo lang mogelijk te laten doorlopen.
Ondanks de minder gunstige eigenschappen was deze cultivar in 1980 toch nog bij 45
boomkwekers in 14 staten in cultuur, eveneens volgens de eerder aangehaalde bron.
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Acer robrum -

Rode esdoorn - Oostelijk Noord-Amerika

Deze soort komt voor in Zuidoost-Canada en vooral in het gehele meren- en het grote rivierengebied in het oosten van de Verenigde Staten, alsook in uitgestrekte gebieden van
zuidelijk New-Foundland tot aan Zuid-Florida.
Vanwege de opvallende bloei in het voorjaar (vóór de bladontwikkeling) en de prachtige
gevarieerde rode verkleuring in de herfst is het de meest vermaarde boom (Red Maple) van
de Verenigde Staten.
De soort is overwegend tweehuizig, waarbij de bloei van de vrouwelijke exemplaren door
de intens rode kleur van de stempels opvallender is dan die van mannelijke exemplaren.
Acer rubrum gedijt het beste in een landklimaat met scherp gescheiden seizoenen. Deze
Acer-soort houdt niet van sterk wisselende temperaturen zoals die gedurende de Nederlandse "maritieme" winters voorkomen.
In ons land kunnen de soort en de cultuurvariëteiten het beste worden aangeplant op de
betere, doorlatende en voedselrijke zandgronden in het midden, oosten en zuiden van het
land, alsook op lössgronden. De bomen verdragen geen zeewind en op zware kleigronden
kunnen ze in het geheel niet worden aangeplant. Zeer vochthoudende, zware (dichtslempende) leemrijke gronden dienen eveneens te worden vermeden. Vooral onder gesloten
verhardingen zijn dergelijke bodemomstandigheden funest voorAcer rubrum .
Hieronder worden enkele geselecteerde cultivars beschreven, die onderling geheel verschillend van vorm en afmeting zijn. Deze cultivars werden aangeplant in Zeist, Eindhoven,
Roermond en verschillende andere steden en dorpen in het midden, oosten en zuiden van
het land.
Tenslotte worden nog enkele selecties vermeld, die onder andere in habitus met de eerder
genoemde cultivars overeenkomen.
Door het U.S. National Arboretum werd tot 1982 een aantal van 25 nieuwe cultivars geregistreerd. (Zie de "Checklist of Cultivated Maples I, A eer rubrum L.", by Frank S. Santamour Jr. and Alice J. McArdle).
Acer rubrum 'Armstrong' (E.H. Scanlon, 1951)
GROEIWIJZE: zuil vormig, 10-12 m hoog, 2.50-3.50 m breed.
BLADEREN : lichtgroen, enigszins blauw getint, kleiner dan die

Een cultivar, die werd genoemd naar Jacob Gerling, Rochester, New York. Deze is zeer opvallend vanwege de sterk
t oegespitste kroon, terwijl de onderste takken bijna horizontaal uitgroeien.
Gedurende de hele zomer blijven de bladeren fris groen; de
herfstkleur is matig.
Het snoeien kan worden beperkt tot het af en toe wegnemen
van d~ onderste takken, het zogenaamde opkronen.
De meest geschikte standplaats is een brede groenstrook of een
grote open ruimte in parken of plantsoenen .
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).

Acer robrum 'October Glory' (Princeton Nurseries, 1961)
GROEIWIJZE: breed piramidaal,
BLADEREN : groen, dikker dan die

10-12 m hoog, 5-6 m breed.
van de meeste van de soort;

herfstkleur roodachtig.
straat, laan en park; zand en löss .

STANDPLAATS:

Ook onder minder gunstige omstandigheden kleurt deze esdoorn in de herfst mooier dan de meeste andere cultivars.
De stam is g rij s bru i n, enigszins als die van een beuk en de
boom behoudt tot laat in het najaar zijn bladeren.
De bovenste takken vormen een toegespitste kroon, terwijl de
onderste takken breder, maar wel regelmatiger uitgroeien.
Deze boom is zeer geschikt voor aanplant langs invalswegen in
niet te winderige gebieden. Bij voorkeur te planten op open
groenbermen , liefst op een natuurlijke of kunstmatig gevormde kalkarme grond, die echter niet te nat en te zuur is.
U.S . Plant Patent 2116 .

van de meeste van deze soort; herfstkleur zwak tot matig .
straat en park; zand en löss .

STANDPLAATS:

Deze cultivar werd in 1947 door Newton Armstrong te Windsor ontdekt en werd later naar hem genoemd. De boom is geschikt voor aanplant in smallere straten, maar bij voorkeur in
open groenbermen (zie onder de soort) en voetgangersgebieden
óf in grote boomputten op voor A eer rubrum geschikte bodem.
De wortelgroei blijft beperkt tot de kroonbreedte en de wortels
lichten het plaveisel niet op.
De frisse, lichtgroene, enigszins blauwachtig getinte blaadjes
zijn in de zomer zeer aantrekkelijk . De herfstkleur is minder
opvallend dan die van sommige andere selecties.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).

Acer rubrum 'Gerling' (E. H. Scanlon, 1956)
GROEIWIJZE : breed piramidaal, 10-12 m hoog, 6-8 m breed.
BLADEREN: fris groen, fijn en scherp toegespitst; herfstkleur matig.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand en löss .
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Acer rubrum 'Scanlon' (E .H . Scanlon, 1955)
GROEIWIJZE: kegelvormig, 10-12 m hoog, 3-4 m breed.
BLADEREN: groen, iets glanzend, fors; herfstkleur rood en pur-

per, zeer spectaculair.
straat, laan en park; zand en löss.

STANDPLAATS:

Dit is de mooiste van alle A eer rubrum-cultivars vanwege de regelmatig vertakte, conische kroon met doorgaande harttak, de
gedurende de hele zomer gezond uitziende, glanzend groene
bladeren, de zeer bijzondere, rode en purperen herfstkleur, als
ook de zilvergetinte, kaarsrechte stam.
Jammer dat deze boom nogal een bijzondere standplaats prefereert, namelijk op open groenstroken en -bermen. De groei in
een "verharding" is slecht en daardoor wordt na enkele jaren
een goede kroonontwikkeling afgeremd!
De cv. 'Scanlon' is zeer geschikt om te worden aangeplant op
zanderige, goed doorlatende, kalkarme doch redelijk voedzame bodem.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht) . U.S. Plant Patent 1722.
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Acer robrum 'Tilford' (E.H. Scanlon, 1951)
GROEIWIJZE: ronde kroon, 11-13 m hoog, 8-10 m breed.
BLADEREN: groen, klein en sterk toegespitst; herfstkleur matig

tot goed.
STANDPLAATS:

Acer rubrum 'Scarlet Sentinel' (Milton Nurseries Co., 1972)
Deze cultivar werd geselecteerd vanwege zijn opgaande groeiwijze, glanzende stam en
uitstekende groei. U.S. Plant Patent 3109.

straat, laan en park; zand, klei en löss.

Deze cultivar werd genoemd naar Paul E. Tilford, Wooster,
Ohio. Het is een boom met een grote, ronde kroon, die dus
veel ruimte nodig heeft. 'Tilford' is minder kieskeurig ten aanzien van de grondslag dan vele andere cultivars van Acer rubrum. Daarom is 'Tilford' -naast A eer rubrum 'October Glory' - een van de meest geschikte cultivars voor de aanplant in
Nederland.
De herfstkleur, hoewel minder opvallend dan die van
'Scanlon', is ook nog goed te noemen. Dit laatste is natuurlijk
sterk afhankelijk van vele factoren, maar vooral van de weersomstandigheden is de nazomer en vroege herfst ("Indian Summers"). De stam is glad,
kaarsrecht en grijs van kleur. Kortom, 'Tilford' is een boom die met mate en selectief
in het Nederlandse klimaat kan worden aangeplant.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).

Voor de volledigheid worden enkele nieuwe cultivars vermeld, die tot nu toe nog weinig of
in het geheel niet in Nederland werden aangeplant.

Acer rubrum 'Autumn Flame' (A. McGill & Son, 1964)
Werd geselecteerd door Joho Mclntyre vanwege de opgaande groeiwijze en vuurrode
herfstkleur.
U.S. Plant Patent 2377.

Acer

s~ccharinum

- Zilveresdoorn -

Oostelijk Noord-Amerika

syn. Acer dasycarpum
De naam zilveresdoorn slaat op de zilverkleurige onderkant van de bladeren. De boom
is inheems in het oosten van Noord-Amerika, min of meer in hetzelfde natuurlijk verspreidingsareaal als Acer rubrum.
De bloeiperiode is vóór de ontwikkeling van de bladeren en vroeger dan van Acer rubrum, maar veel minder opvallend.
In het verleden werd A eer saccharinum in de Verenigde Staten veelal geplant langs straten
in steden en dorpen, mede omdat deze gemakkelijk groeit en de stedelijke omstandigheden
als gesloten wegdek, grote hitte, luchtverontreiniging en dergelijke goed verdraagt.
De zaailingen van A eer saccharinum zijn zeer variabel en groeien in Nederlandse parken
uit tot bomen van 20-25 m hoog, in het moederland vaak tot een hoogte van 35-40 m. Ze
zijn zeer verschillend van habitus, bladkleur en bladvorm. De bladeren zijn 8-12 cm lang
en vaak diep gelobd of gezaagd met spitse bladpunten. Ook deze kenmerken zijn zeer
variabel.
Vele van deze van zaad gekweekte bomen veroorzaakten echter op latere leeftijd ongemakken voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld takbreuk, uitwaaien van "koppen" en
vooral de enorme omvang van de kronen met neerhangende onderste takken en twijgen.
Daarom werd gezocht naar een Acer saccharinum met een regelmatig gevQrmde kroon en
een opgaande takstand.
Tot 1982 werd door het U.S. National Arboretum te Washington D.C. een aantal van 6
nieuwe cultivars van Acer saccharinum geregistreerd. (Zie de "Checklist of Cultivated
Maples IV, Acersaccharinum L.", by Frank S. Santamour Jr. and Alice J. McArdle) .
Van de destijds gemaakte selecties bleek de volgende de beste te zijn:
Acer saccharinum 'Silver Queen' (Interstate Nurseries, 1966)
ovale, iets losse kroon, 10-12 m hoog, 5-6 m

Acer rubrum 'Bowhall' (E.H. Scanlon, 1951)

GROEIWIJZE:

Werd vanwege de pi ram i d a 1e groeiwijze geselecteerd en genoemd naar de straat waarin
deze werd ontdekt.

BLADEREN: groen, onderzijde opvallend zilverkleurig.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen

Acer rubrum 'Doric' (E.H. Scanlon, 1967)

'Silver Queen' is een vruchtloze cultivar en heeft een regelmatige, opgaande kroon, die geen "zuigtakken" vormt, zoals
vele van zaad gekweekte exemplaren van de soort dat doen.
Het blad is erg gezond en wordt niet door insekten aangetast.
De herfstkleur is oranjerood. De boom verankert goed en de
wortels lichten het plaveisel niet op.

Vanwege de zuilvormige groei zo genoemd naar de "Dorische" zuilen van het Parthenon.
De takken van deze cultuurvariëteit vormen een hoek van 30° met de stam en kunnen tot
2/3 van de hoogte van de kroon reiken.
De leerachtige bladeren zijn gedurende de zomermaanden glanzend groen en verkleuren in
de herfst tot schitterend bloedrood.
Deze hier te lande tot nog toe weinig aangeplante Rode esdoorn is ook voor onze "maritieme" streken veelbelovend.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).
U.S. Plant Patent 2823.
Acer rubrum 'Red Sunset' (Amfac Cole Nurseries, 1966)
Bijzonderheden van deze cultivar zijn: leerachtige bladeren, gedurende lange tijd met een
oranjerode herfstkleur, opgaande kroon en opvallend grijze stam en takken.
'Red Sunset' werd eerder geselecteerd door J. Frank Schmidt & Soos Co., Troutdale, Oregon.
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breed.
en löss.

Acer saccharum- Suikeresdoorn - Midden-en Oostelijk Noord Amerika
De suikeresdoorn is een boom die thuishoort in een gebied met een landklimaat met koude
winters en hete zomers. Deze soort komt van nature voor in hetzelfde areaal als Acer rubrum, namelijk in Zuidoost-Canada en in de oostelijke Verenigde Staten, maar deze gaat
er minder ver zuidwaarts. Acer saccharum is daarom in Nederland alleen thuis in die streken, waar het klimaat minder direct onder invloed van de zeewind staat. Een geschikte
grondsoort voor de suikeresdoorn is löss of een goed doorlatende zandgrond.
De bloeiperiode is vlak vóór de ontwikkeling van de bladeren, maar de boom bloeit in
Nederland uitsluitend na betrekkelijk warme zomers. De bloemen zijn geelgroen in neerhangende tuilen.
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De donkergroene bladeren zijn leerachtig en daardoor is de verdamping bij hoge temperaturen minimaal. Zij verkleuren in de herfst tot prachtig geeloranje en rood .
In Canada was het in het verleden een echte "nutsboom" vanwege het veel gebruikte en
hoog gekwalificeerde harde hout en vooral voor de winning van "Maple Syrup" . De suiker werd op grote schaal gefabriceerd uit het afgetapte sap. Heden ten dage wordt dit nog
op kleinere schaal gedaan en dan wel om het sap te verwerken in chocolade en andere fijne
zoetwaren. Vanwege de grote outswaarde werd het fraaie, handvormig gelobde en langgesteelde blad hét nationale Canadese symbool ("Maple Leaf" op de vlag) .
Om het belang van de aanplant van de suikeresdoorn - voor de eerder genoemde streken
van het Amerikaanse continent- te onderstrepen wordt nog vermeld, dat in een in 1982
door het National Arboretum te Washington D.C . uitgegeven "Checklist of Cultivated
Maples 11, A eer saccharum Marsh .'', by Frank S. Santamour Jr. and Alice J. McArdle, 25
nieuwe in de Verenigde Staten uitgebrachte cultivars worden beschreven, terwijl daarin
nog 51 cultivars worden genoemd (niet beschreven), die te zamen met nog 206 andere in
een lijst zijn opgenomen, die in 1974 werd uitgegeven door Morsinken Jorgensen, in opdracht van de "Province of Ontario" in Canada.
In het Oudenbossche boomkwekerijgebied van vóór 1916 werd deze esdoorn geteeld voor
export naar de Verenigde Staten. Er waren destijds twee methoden van vermeerdering, namelijk zaaien en afleggen. Het zaaien van Acer saccharum mislukte nogal eens, vooral
vanwege de late nachtvorsten in het voorjaar, zodat afleggen als enige bruikbare methode overbleef.
Wanneer de afleggers direct na het afhalen van de moederplant kunnen worden geplant,
kunnen ze in één jaar gemakkelijk tot 200-250 cm uitgroeien. Produktie is dus ook in ons
klimaat goed mogelijk, ook wellicht op meer moderne wijze .
De volgende cultivars worden genoemd:
Acer saccharum 'Goldspire' (Princeton Nurseries, 1969) - Fi$.
GROEIWIJZE: opgaande, min of meer zuil vormige
BLADEREN: groen, leerachtig, 8-14 cm.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand en löss.

Door Siebenthaler Company werd in 1981 de cultivar ' Lanco Columnar ' -Fig . 2, blz . 54
(U.S. Plant Patent 4654) uitgegeven, die eveneens zu i l vorm ig groeit en tot laat in het
seizoen gezonde bladeren houdt.

Acer saccharum 'Green Mountain' (Princeton Nurseries, 1964)
GROEIWIJZE:

breed piramidale kroon , 10-12 m hoog , 6-7 m

breed.
BLADEREN : donkergroen, leerachtig.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand

en löss .

Wordt gekenmerkt door zijn sterk toegespitste kroon , zeer
dicht gebladerte en prachtig oranje, diepgele en vlammend rode herfsttinten .
Deze boom kan met succes worden aangeplant in een straat
met een nagenoeg gesloten wegdek, mits de bodemomstandigheden goed zijn . De grond moet goed doorlatend zijn en vóór
het planten moet de grond in het plantgat goed worden bewerkt. Voorts is een ruime boomspiegel van essentieel belang.
Deze cultivar is ook goed bestand tegen de stedelijke luchtverontreiniging.
Er bestaat nog een cultivar, die enigszins op deze gelijkt, namelijk Acer saccharum 'Bonfire' (Princeton Nurseries, 1975; U.S. Plant Patent 3817), die echter een nog iets bredere
kroon vormt.
Hopelijk zullen deze cultivars binnenkort ook hier en elders in West-EÛropa in cultuur
worden genomen.
U.S. Plant Patent 2339.

kroon, 9-11 m hoog, 5-6 m breed .
Acer saccharum 'Moraine' (Siebenthaler Company, 1980)

De bladeren van deze cultivar, die bestand zijn tegen zeer grote zonnewarmte, zijn prachtig groen in de zomer en veelkleurig in de herfst.
De kroon is smaller dan die van Acer saccharum 'Newton Sèntry' ( = A . saccharum 'Columnare', F.L. Temple, Shady Hill Nurseries, Cambridge, Mass., 1885), maar breder dan
die van A. saccharum 'Temple's Upright' ( = A. saccharum 'Monumentale', F.L. Temple, 1887, oftewel "Sentry Sugar Maple"). De hoogte van 'Goldspire' ligt tussen die van
deze twee genoemde cultivars in.
U.S . Plant Patent 2917.

Deze boom werd geselecteerd uit een groep van zaad gekweekte bomen op de kwekerij
"Moraine". Het was de snelst groeiende boom van het "blok" met een jaarlijks terugkerende goede herfstkleur . Ook had deze geen last van vorstscheuren in de stam en verschroeiing van de bladeren.
U.S . Plant Patent 4534.
Amelanchier 'Cumulus' -

Krenteboompje- (Princeton Nurseries, 1972)

GROEIWIJZE : vaasvormig, 5-6 m breed .
BLADEREN: groen, leerachtig, in de herfst oranjerood.
BLOEMEN: helder wit, in enigszins afstaande trossen,

~----------------~

klein

(2 cm), in april.
STANDPLAATS : straat en park; zand, klei, veen en löss.

2
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' 'Cumulus Shadblow", zoals de Amerikanen dit krenteboompje noemen, is een krachtig groeiende cultivar binnen de groep
van de kleinblijvende straatbomen. Deze vormt in de jeugd gemakkelijk een rechte spil, die uitgroeit tot een stevige grijze
stam, die gelijkt op de stam van de beuk en daardoor vooral in
de winter sterk opvalt.
De prachtige bloesem, die doet de~~en_ aan s~apeh~olken (van- ~~ '""" f' ~ ~
daar ~e naam 'Cumulu~_'), v_~rschiJn_t m apnl en IS zeer over- _
)/[1~·- (lil!fii,
vloed1g. De bladeren ZIJn biJ het uitlopen bronsgroen; later =· -worden ze groen en meer leerachtig en in het najaar verkleuren ze tot oranjerood.
Amelanchier 'Cumulus' is goed bestand tegen droogte en de stedelijke luchtverontreiniging.

In ons land wordt deze selectie, evenals sommige andere cultivars op stamhoogte geënt en
wel op Sarbus intermedia. 'Cumulus' vormt hierop geënt een geschikte boom voor smalle
straten, maar komt qua kleur vooral erg mooi uit in een groenstrook .
Op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop zal worden getracht te achterhalen
tot welke soort 'Cumulus' behoort óf- indien het een hybrideis-uit welke soorten deze is
ontstaan.
U.S. Plant Patent 3092.

Fraxinus americana 'Autumn Applause' (W.N. Wandell, 1975)- Fig. 1

Een zaadloze cultivar met brede, dichte kroon en donkergroene, afhangende bladeren, die in de herfst kastanjebruin verkleuren.
U.S. Plant Patent 3769.

Celtis occidentalis 'Prairie Pride' (W.N. Wandell, 1976)

grote, ronde, dicht vertakte kroon, 12-15 m
hoog, 8-10 m breed.
BLADEREN: lichtgroen, glanzend, stevig en enigszins ruw,
onderzijde kaal, 5-12 cm lang, 3-5 cm breed.
BLOEMEN: onopvallend.
VRUCHTEN: aan lange stelen, rond, 6-10 mm doorsnede, eerst
donkergroen, later oranjerood.
STANDPLAATS: laan en park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Zie voor een beschrijving van de soort Dendraflora Nr. 7
(1970), blz. 33 en 34.
De nieuwe cultuurvariëteit van de netelboom - die de naam
'Prairie Pride' kreeg- werd geselecteerd vanwege de regelmatig
gevormde kroon (zonder zogenaamde heksenbezems), de opvallend lichtgroene, glanzende bladeren en de geringe zaadvorming.
Jonge bomen op de kwekerij groeien snel en vormen maar weinig "spoortakken", zoals
uit zaad gekweekte bomen van deze soort dat doen. Hier te lande zijn in de dertiger jaren
exemplaren van geselecteerde, uit zaad gekweekte bomen aangeplant in onder andere de
gemeente Hilversum. Deze zijn inmiddels tot mooie, volwassen bomen uitgegroeid.
U.S. Plant Patent 3771.
Van de in zuidelijk Noord-Amerika voorkomende Celtis laevigata (Sugar Hackberry)
werd zeer recent de cultivar 'All Seasons' (W.N. Wandell) in de handel gebracht. Deze
heeft een volle, regelmatige kroon en is bestand tegen hoge zomerse en lage winterse temperaturen.
Fraxinus americana- Amerikaanse es -

Midden en Oostelijk Noord-Amerika

De uit Noord-Amerika afkomstige "White Ash" (Witte es)
vormt in het moederland een tot 40 m hoge boom met brede,
min of meer eivormige kroon. De jonge twijgen zijn kaal en
glanzend. De knoppen zijn donkerbruin. Deze es loopt later uit
dan Fraxinus excelsior. De oneven geveerde bladeren hebben
meestal 2-3, soms 4 paar blaadjes. Ze zijn donkergroen en aan
de onderzijdewitachtig (vandaar de Amerikaanse naam). De
stam heeft een lichtgrijze, gespleten schors.
Deze boom komt vooral voor in voedzame, vochtige bossen in
het midden en oosten van de Verenigde Staten en vormt ook in
Nederland een prachtige boom.
De bomen van zaad gekweekt zijn zeer variabel van vorm,
blad, zaadontwikkeling enzovoort. Zodoende konden er ook
vele selecties worden gemaakt.
Een overzicht van de voornaamste cultivars volgt hieronder:
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Fraxinus americana 'Autumn Purple' (McKay Nurseries, vóór 1956)
Dit is eveneens een zaadloze cultivar, die eerder werd geselecteerd door de University of
Wisconsin vanwege de opvallend purperen herfstkleur.
Fraxinus americana 'Champaign County'(W.N. Wandell, 1975)- Fig. 2

Deze cultivar vormt een dichte, compacte kroon. De nieuwe bladeren zijn bronskleurig
robijnrood; de volgroeide bladeren zijn donkergroen.
U.S. Plant Patent 3762.
Fraxinus americana 'Rosehill' (E. Asjes Jr., 1965)
Groeit snel en vormt een regelmatige kroon. De takken vormen een grote hoek met de
stam; de herfstkleur is purperrood.
De cv. 'Rosehill' verdraagt alkalische gronden.
Fraxinus holotricha 'Moraine' (Siebenthaler Company, 1958)
8-10 m hoog, 4-5 m breed.
grijs behaard, stevig; blaadjes 4-7 cm
lang, 2-4 cm breed .
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss.

GROEIWIJZE: opgaand,
BLADEREN: donkergroen,

De soort Fraxinus holotricha stamt van de drogere gronden uit
Zuidoost-Europa, voornamelijk van het Balkan-schiereiland,
maar werd ook veelvuldig aangeplant in de U.S.A.
Uit van zaad gekweekte bomen werd de cv. 'Moraine' geselecteerd. Deze wordt slechts tot 10 m hoog. 'Moraine' werd veelvuldig in de stad Dayton (Ohio) geplant als vervanger voor b~r
ken en andere bomen, die minder goed voldeden. In wmkelstraten werd deze ook met goed resultaat in bakken geplant.
De boom kan goed tegen droogte en verontreinigde atmo~~eer.
~- _
Later werd 'Moraine' ook in New York, onder andere btJ het
_.___
'-gebouw van de United Nations, alsook in Hartford, Youngstown, Atlanta, Portland (Oregon) enzovoort met succes aangeplant.
U.S. Plant Patent 1768.
7

Fraxinus oxycarpa- Perzische es- Zuid-Europa en Zuidwest-Azië

Fraxinus pennsylvanica- Rodees-Oostelijk Noord-Amerika

syn. Fraxinus angustifolia ssp . oxycarpa

syn. Fraxinus pubeseens

Deze s?ort, die ook wel .wordt beschouwd als een ondersoort van F. angustifolia, vormt
een ~Ieme. boom tot maxi~aal 10 m hoogte. Deze soort is afkomstig van de drogere gronden m Zuid-Europa en Zmdwest-Azië. De kleine blaadjes zijn helder donkergroen en
aan de bovenzijde kaal.
Er we~?en van deze soort slechts enkele cultivars geïntroduceerd. In Europa wordt voornam~hJk de rond 1925 door Notcutt, Woodbridge (Suffolk), Engeland geïntroduceerde
Fraxmus oxycarpa 'Raywood' geteeld, die al geruime tijd beter bekend is onder de naam
'Wollastonii'. De cv. 'Flame' is vooral in Amerika bekend geworden maar deze is naar alle waarschijnlijkheid identiek met 'Raywood'.
'

Wordt in de Verenigde Staten "Red Ash" genoemd vanwege de helder bruine jonge twijgen. In de Amerikaanse literatuur komt men voor deze soort ook wel de benaming "Green
Ash" .tegen, maar hiermee wordt in feite de var. subintegerrima (var. lanceolata) bedoeld .
De boom wordt tot zo'n 20 m hoog en komt vooral veelvuldig voor in het oosten van de
Verenigde Staten (oostelij k van de Rocky Mountains) , vooral in het meren- en rivierengebied tot in Zuidoost-Canada.
De bladeren van F. pennsylvanica zijn aan de bovenkant donkergroen tot geelgroen
en aan de onderkant zonder "wratjes" . De winterknoppen zijn bruin .
Van deze middelgrote es werden vele nieuwe cultivars geïntroduceerd. De eerste waren:
Fraxinus pennsylvanica 'Marshall's Seedless' (Marshall Nurseries, 1959)

Fraxinus oxycarpa 'Fiame' (E.H . Scanlon, 1967)- Fig. I

min of meer ronde kroon, 12-15 m hoog, 5-6 m breed.
BLADE~EN : groen, glanzend; blaadjes 9-13, zittend, elliptisch, meestal naar beide zijden
puntig toelopend, rand gezaagd, 3-4 cm lang, 1-2 cm breed .
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss.
GROEIWIJZE:

Een boom van middelbare grootte, die zeer geschikt is voor straat- en laanbeplanting,
vooral op drogere, doch voedzame zand- en leemgronden in het oosten en zuidoosten van
Nederland. Deze cultivar vormt geen zaden.
De verankering is go~d en de boom verdraagt een gesloten wegdek en de stedelijke atmosfeer. ~e herfstkleur IS opvallend vanwege de mooie wijnrode tint. Het blad wordt niet
door msekten aangetast.
Naar alle waarschijnlijkheid is de door Scanion in de handel gebrachte 'Flame' niets anders dan de sinds vele jaren in Europa bekende 'Raywood'. Deze laatste wordt nog vaak
geteeld onder de beter bekende naam 'Wollastonii'.

Naast Fraxinus oxycarpa 'Flame' s~le~teerde Sc~nlon nog F. oxycarpa 'Aureofolia' (de
zoge!la.~mde G.olden Desert Ash). Dit Is een mome, geelbladige selectie met opgaande
groeiWIJze. - Fig. 2.
U.S . Plant Patent 2566.

GROEIWIJZE: opgaand, 15-18 m hoog, 6-7 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend; blaadjes 5-9, 7-12

cm

lang, 2.5-4.5 cm breed.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand, klei en löss.
Dit is de eerste mannelijke (zaadloze) kloon, die in het begin
van de vijftiger jaren werd geselecteerd door Walton Company, Salttake City, Utah . Pas later werd deze door Marshall
Nurseries benaamd en in de handel gebracht.
Omdat er in de Verenigde Staten- voor aanplant in stedelijke
gebieden - allang werd gezocht naar een es, die geen vruchten
zou vormen, voorzag deze cultivar in een grote behoefte . Mede
ook omdat 'Marshall's Seedless' minder door insekten wordt
aangetast dan de meeste uit zaad geteelde bomen van F. pennsylvanica.
Fraxinus pennsylvanica 'Summit' (Summit Nurseries , 1948)
GROEIWIJZE: opgaand met doorgaande harttak, 14-16
BLADEREN: groen, glanzend; blaadjes elliptisch, 8 cm lang,
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand, klei en löss .

m hoog, 5-6 m breed.
3.5 cm breed .

Werd door Frank Seifert geselecteerd vanwege zijn kaarsrechte stam en regelmatige
kroon. Het is een es die wel zaad draagt, zij het niet te overvloedig. Verliest ongeveer twee
weken eerder het blad dan de cv . 'Marshall's Seedless'.
Later werden nog de volgende cultuurvariëteiten verspreid :
Fraxinus pennsylvanica 'Emerald' (Marshall Nurseries, 1972)

Een zaadloze selectie met breed piramidale kroon en donkergroene, glimmende bladeren.
U.S. Plant Patent 3088.
Fraxinus pennsylvanica 'Honeyshade' (Klehm Nurseries, 1973)
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Dit is een snel groeiende, eveneens zaadloze boom. Bladeren groen, glanzend; blaadjes
7-12 cm lang, 2.5-4.5 cm breed .
U.S. Plant Patent 3385 .
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Fraxinus pennsylvanica 'Kindrid' (Cross Nurseries, 1979)

Werd eerder geselecteerd door Gilbertson te Kindrid (Minnesota). 'Kindrid' vormt een
ronde kroon en heeft gedurende de zomer, leerachtige, glanzend donkergroene bladeren
die in de herfst tot helder geel verkleuren. Ook deze cultivar vormt geen zaad.

Hier volgen enkele selecties:
Ginkgo biloba 'Autumn Glory' (Amfac Cole Nurseries, vóór 1965)
GROEIWIJZE: ovaal, 12-15 m hoog, 4-5 m breed .
BLADEREN: groen, in de herfst opvallend goudgeel.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand en löss .

Fraxinus pennsylvanica 'Newport' (Baily Nurseries, 1979)
Ginkgo biloba 'Lakeview' (E.H. Scanlon, 1962) - Fig. 1

Fraxinus pennsylvanica 'Newport' is een zaadloze cultivar, die snel groeit en een
kaarsrechte stam vormt, maar breder wordt dan 'Marshall's Seedless' . De boom is zeer
winterhard, zelfs bestand tegen temperaturen minus 25° Celsius.

Fraxinus pennsylvanica 'Patmore' (Patmore Nurseries, 1978)

Een snel groeiende, zeer winterharde boom met ovale kroon, bestand tegen negatieve invloeden in zijn omgeving als luchtverontreiniging en droogte, alsook tegen vorst.

Ginkgo biloba- Japanse Noteboom, Tempelboom of Waaierboom- Oost-China

Deze, uit China afkomstige boom is vanaf de oertijd sedert 100, wellicht zelfs 150 miljoen
jaren volkomen onveranderd gebleven, terwijl andere prehistorische planten een grote
evolutie ondergingen, zelfs voor een groot deel verloren gingen en daardoor slechts uit fossielen bekend zijn. De oorspronkelijke Ginkgo's uit Tsje-Kiang in Oost-China overleefden
alle ijstijden vanwege de hardheid en langdurige kiemkracht van de zaden.
De ouderdom van deze boomsoort is af te leiden uit fossiele vondsten, waardoor Ginkgo
biloba niet zelden - volkomen ten onrechte - een "fossiele" boom wordt genoemd.
Van oudsher is Ginkgo in China- en eeuwen later ook in Japan- een fenomeen geweest
van mythen, sagen en bijgeloof. Dat werd nog versterkt door de vuurbestendigheid, zelfs
onbrandbaarheid, van het hout. Bij de grote stadsbrand van Tokyo (na een aardbeving in
1923), overleefde de Ginkgo's -als enige plant van de stedelijke vegetatie- de ramp!
Dat de lichtgrijze, vrij zachte en overlangs gespleten schors van oudere Ginkgo's op asbest
lijkt, is daarbij een zowel merkwaardige als toevallige coïncidentie. Veeleer zou de overleving bij branden te danken zijn aan de afscheiding van grote hoeveelheden vocht op bladeren, takken en bast bij grote hitte in de omgeving .
De Duitse botanicus Kaempfer ontdekte Ginkgo biloba in 1690 in Japan. Pas in 1730
kwam het eerste exemplaar naar Europa (Utrecht) . Sedertdien werd deze merkwaardige
boom via Kew (1754) op grote schaal in Europa verspreid. Ook in onze dagen wordt Ginkgo biloba weer populair; de boom wordt weer in straten en op binnenplaatsen van onze
moderne winkelcentra aangeplant. In de Verenigde Staten is Ginkgo al heellang een ingeburgerde straatboom, onder andere in Washington D.C. De boom verdraagt ook een
gesloten wegdek en de wortels lichten het plaveisel niet op.
In de jeugd is Ginkgo biloba wat traag in groei, maar als de boom eenmaal een stamomvang van 10-12 cm heeft, gaat de verdere ontwikkeling sneller. Ze worden zeer oud, zodat
ze vele mensengeneraties overleven.
Ginkgo is echter géén conifeer, al wordt deze daar vaak- ten onrechte- toe gerekend. Deze
boomsoort staat in het plantenrijk op een heel aparte plaats.
Het lichtgroene blad is 10-12 cm lang, 6-8 cm breed en waaiervormig met parallellopende nervatuur. De herfstkleur is prachtig helder geel.
In de U.S.A. werd een aantal cultivàrs in de handel gebracht. Het zijn vruchtloze (mannelijke), meestal opgaande vormen, die- hoewel ze zich zeer langzaam ontwikkelen tijdens de "kwekerij-jaren" - toch uitgroeien tot waardevolle straatbomen. Zij geven weer
eens een ander aanzien aan straat en plantsoen.
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GROEIWIJZE: conisch, 12-15 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: groen, in de herfst geel.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand en löss .

Ginkgo biloba 'Mayfield' (E.H . Scanlon, 1962) - Fig . 2
GROEIWIJZE: zeer zuil vormig, 10-12 m
BLADEREN: groen, in de herfst geel.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand

hoog, 3-4 m breed .
en löss .

Ginkgo biloba 'Palo Alto' (E.H . Scanlon, vóór 1962)
GROEIWIJZE:

----+

breed spreidende kroon, 12-15 m hoog, 6-8 m

breed.
BLADEREN: groen, in de herfst geel.
STANDPLAATS: straat, laan en park;

zand en löss.

De aanmerkelijk breder groeiende 'Palo Alto' is evenals de cultivars 'Autumn Glory', 'Lakeview', 'Mayfield' en 'Princeton
Sentry' een zaadloze (mannelijke) vorm .
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' (Princeton Nurseries, 1967)- Fig . 3
3-4 m breed.

GROEIWIJZE: zeer slank zuil vormig, 11-13 m hoog,
BLADEREN : groen, in de herfst geel.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand en löss .

Deze cultivar werd geselecteerd langs de Roosevelt Boulevard te Philadelphia, alwaar ze in
1940 werden geplant.

2

3
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Gleditsia triacanthos- Valse Christusdoorn- Midden Noord-Amerika

Binnen deze variabele soort zijn sterk gedoomde, minder gedoomde en doornloze planten
te vinden. De bladeren zijn 2.5-4 cm lang, 1-1.5 cm breed en zowel enkel als dubbel geveerd. Ook in groeiwijze en vruchtzetting zijn grote onderlinge verschillen te constateren.
De bloeiwijze (kleine, geelgroene bloempjes in juni) is weinig opvallend. De zaden zitten in
grote, tot 30 cm lange peulen die leerachtig verharden. Tussen het gele herfstloof hangen
de gekromde, sikkelvormige, purperrode tot bruine peulen zeer decoratief in de kroon.
De meeste Amerikaanse selecties zijn doornloos en dragen geen vruchten. De kroon is
meestal waaiervormig en - in verband met de kleine blaadjes - sterk licht doorlatend.
Gleditsia triacanthos is een boom die goed gedijt op droge zand- en kleigronden en die
goed groeit in gebieden met warme zomers en niet al te koude winters. De boom verdraagt
stedelijke omstandigheden, als droogte, uitlaatgassen enzovoort redelijk tot goed.
Het klaarmaken van het plantgat is zeer belangrijk voor de latere verankering en groei. De
ondergrond dient goed te worden doorbroken en omgezet, zodat de wortels ook zelfs na
jaren nog goed naar onderen en opzij kunnen groeien.
De laatste jaren worden jonge planten, vooral op vochtige bodem, nogal aangetast door
de Gleditsia-b!adga!mug (Dasineura gleditschiae). Deze galmug vervormt de topscheutjes
van de jonge twijgen. Vooral op kwekerijen kan het een echte plaag zijn. Stadsbomen hebben tot nu toe minder of geen last van deze aantasting.
Verscheidene van de hier vermelde nieuwe cultivars worden in Nederland al geteeld en
sommige werden al in steden en dorpen hier te lande aangeplant.

Gleditsia triacanthos 'Moraine' (Siebenthaler Company, 1949)
GROEIWIJZE : gespreide kroon, 12-15 m hoog, 7-10
BLADEREN: helder groen; blaadjes tot 2.2 cm lang,

m breed.
tot 1 cm

breed; twijgen donkerbruin.
straat, laan en park; zand, klei en löss.

STANDfLAA TS :

"De cv . 'Moraine' is de eerste geselecteerde en benaamde Valse
Christusdoorn die werd gepatenteerd. Het is een boom met
zeer goede eigenschappen . De ondervinding heeft geleerd dat
het een van de beste straatbomen is." Dit schrijft Dr. Dorraid
Wyman van het Arnold Arboretum, Boston, Mass., U.S.A.
Het is een snelle groeier, waarvan de takken vanaf de rechte
stam gelijkmatig naar boven en opzij "uitwaaieren". De takken, twijgen en stam zijn doornloos.
.
---~
Deze cultivar is bestand tegen wind en belemmert de groe1 van
het gras niet wanneer de boom is geplant op een. gazo.n of in
groenstroken. Voorts lichten de wortels het plaveiselmet op en de stedehjke luchtverongroei.
...
treiniging heeft weinig of geen invloed op
In de jeugd is deze mannelijk bloeiende cultivar nogal moelliJk te vormen, omdat de boom
zeer lange scheuten vormt. Een extra zomersnoei is daarom aan te bevelen.
U.S. Plant Patent 836.
L._--. .-

-

------'
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Gleditsia triacanthos 'Imperial' (Amfac Cole Nurseries, 1957)
GROEIWIJZE:

rond tot enigszins ovaal, 10-12 m hoog, 5-6 m
Gleditsia triacanthos 'Shademaster' (Princeton Nurseries, 1956)

breed.
donkergroen, glanzend, dicht bij elkaar staand;
blaadjes tot 2.2 cm lang, tot 1 cm breed.
STAANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss .
BLADEREN:

In Amerika wordt deze cultuurvariëteit wel "Lo-Gro Honey
Locust" genoemd. Het is een doornloze vorm met ronde,
compacte, regelmatig gevormde kroon en kaarsrechte
stam. De hoek die de takken met de stam vormt varieert van
ongeveer 90° onder in de kroon, tot 45° en minder boven in de
kroon.
De fris groene, glimmende blaadjes staan bij 'Imperia!' dichter
bij elkaar dan de meeste uit zaad verkregen bomen, terwijl de
twijgen en takken regelmatig over de gehele kroon zijn verdeeld.
U.S. Plant Patent 1605.

waaiervormig met opgaande takstand, 11.:-I-3 m
hoog, 5-6 m breed .
BLADEREN: donkergroen, klein; blaadjes tot 2.2 cm lang, tot
0.8 cm breed.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand en klei.

GROEIWIJZE:

.~
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Omdat de gevreesde iepziekte in de zestiger jaren- o.ok in Amerik a - hard heeft toegeslagen, werd ook daar naarstig naar ver- f;,, , .. w rr~·)
1::-vangers van de veelvuldig aangeplante iep met zijn specifieke ~,..,...~(d':.Yc;!~_M~:/""-'kroonvorm gezocht. Sommige "planters" zagen d1e vervangers
{%'Jf~'iL~"Q!w;.
in de op vorm geselecteerde, doornloze Valse Christusdoorn. fqr"..
_, ·~~~~~---;j;
.:_fi';,fr.__:,_ 1_.·:
De al in 1956 geïntroduceerde 'Shademaster' groeit- evenals de
/Pf;~ r~· :
iep - snel en kan onder heel verschillende klimatologische .?m- ~2~-~~~~~
standigheden en op verschillende grondsoorten goed gediJen.
_ De wortels verankeren zich uitstekend en de boom verdraagt de ~>-=:- . -~ . ;:"0u i · r ,-, -,~, ' ·· ' <~ L
zomerse droogte zeer goed, alsook de stedelijke luchtverontreiniging.
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Gleditsia triacanthos 'Majestic' (Amfac Cole Nurseries, 1956)
GROEIWIJZE:

opgaande, compacte kroon, 12-14 m hoog, 6-7

m breed.
BLADEREN:

zeer donkergroen; blaadjes 2.2 cm lang, tot 1 cm

breed.
STANDPLAATS:

straat, laan en park; zand en klei.

Een doorn- en vruchtloze Valse Christusdoorn, die zonder
al te veel "stokken" tot een goede straatboom kan worden geteeld. Wel moeten de jonge "veren" flink worden teruggesnoeid, omdat ze anders te hoog en te slap worden.
'Majestic' is een forse groeier met een vrij regelmatige, gesloten kroon, waarvan de middelste takken hoog opgroeien.
U.S. Plant Patent 1534.
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De kroon is goed Jicht doorlatend en de kleine blaadjes behoeven in de herfst niet _te worden opgeveegd. De boom wordt onder andere in Manbatten (New York) op plemen en
pleintjes veel aangeplant.
U.S. Plant Patent 1515.

Gleditsia triacanthos 'Skyline' (Amfac Cole Nurseries, 1957)
GROEIWIJZE: piramidevormig, 10-12 m hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend; blaadjes tot 2.2 cm lang, tot 1 cm
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.

breed.
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Dit is een van de latere door Coleinde handel gebrachte cultivars, die een vrij gelijkmatige, gesloten piramidale kroon ontwikkelt. Dit mag bij een Valse Christusdoorn uitzonderlijk worden genoemd .
Evenals vele andere nieuwe cultivars is 'Skyline' een doornloze boom, die in de straten
en op pleinen in steden en dorpen met succes kan worden aangeplant.
Vanwege zijn bijzondere vorm wordt deze in Amerika ook wel "Pyramidal Honey
Locust" genoemd.
U.S. Plant Patent 1619.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (Amfac Cole Nurseries, 1954)
GROEIWIJZE: opgaande, iets onregelmatige kroon, 10-12 m
hoog, 6-7 m breed.
BLADEREN: helder geel aan jonge loten (vooral in de top),
later groen verkleurend; blaadjes 2-2.5 cm lang, 1-1.4 cm
breed.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei en löss.
Deze cultivar is hier te lande al vrij algemeen aangeplant. De
beste standplaats is in een tuin en in groenstroken, dus vooral
tussen of in de buurt van "groen", omdat dan de helder gele
kleur van de jonge bladeren meer contrasteert.
Mede in dit verband wordt nog de door Princeton Nurseries
uitgebrachte Gleditsia triacanthos 'Rubylace' (U.S. Plant Patent 2038) vermeld, waarvan de jonge bladeren bruinrood
van kleur zijn. Beide cultivars zijn doornloos.
De combinatie van de geel- en bruinroodbladige Valse Christusdoorn heeft een bijzonder
effect. De laatste vormt een struikachtige boom en is dus niet zo geschikt voor straatbeplanting.
U.S. Plant Patent 1313.
Voorts worden nog enkele in de U.S.A. nieuw uitgebrachte Gleditsia triacanthos-cultivars
vermeld, waarmee in West-Europa nog weinig ondervinding is opgedaan. Het zijn:
Gleditsia triacanthos 'Continental' (Princeton Nurseries, 1958)
Vormt een gelijkmatige, opgaande kroon, een stevige harttak en donkergroene bladeren.
U.S. Plant Patent 1752.
Gleditsia triacanthos 'Green Glory' (R. Synnestvedt, 1969)
Een snelle groeier met opgaande kroon en eveneens een stevige harttak. Vormt op den duur een dichte kroon.
U.S. Plant Patent 2786.
Gleditsia triacanthos 'Halka' (Halka Nurseries, 1972)

~

Deze nieuwe cultuurvariëteit is een zeer krachtige, snelle groeier, die al de eerste jaren een stevige stam vormt en later uitgroeit tot een boom met een ronde kroon. De takken boven in
de kruin zijn sterk opgaand, terwijl de onderste takken horizontaal van de stam afstaan.
Vooral bij lagere huizen (bungalows) voldoet dit type boom
zeer goed.
U.S. Plant Patent 3096.
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Koelrenteria paniculata -

Blaasjesboom - China

In Angelsaksische landen wordt deze boom "Goldenrain-tree" genoemd, vanwege de tot
30 cm lange, opstaande, pluimvormige trossen, waarin talrijke gele bloempjes met
diepgele hartjes, die in warme zomers en in milde klimaten tot oranjegeel kunnen verkleuren. De bloeitijd valt in de tweede helft van juli en begin augustus.
De vruchten zijn blaasvormig (vandaar de naam blaasjesboom), 5-7 cm lang en verkleuren tot bruinrood. De enkelvoudig geveerde bladeren met 7-15 ongesteelde blaadjes
van 5-8 cm lang verkleuren in het najaar tot prachtig oranje, purper, geel en rood.
De boom, die in de jeugd traag groeit, ontwikkelt zich later tot een stevige rechte stam met
soms een onregelmatig ronde kroon . De gehele groei en de ontwikkeling tot een echte
boom is het beste in landen en streken met een mild landklimaat. In Nederland zal Koefreuleria zich daarom meestal slechts tot een hoog opgaande, vaak meerstamruige struik
ontwikkelen. Bovendien is deze boom in Nederland nogal vorstgevoelig; een beschutte,
zonnige standplaats verdient daarom de voorkeur. Desondanks is aanplant op velerlei
voedzame, niet te natte en te koude gronden zeker de moeite waard.
De langzaam groeiende cv. 'Fastigiata' heeft een slanke, zuilvormige habitus tot maximaal
8 m hoog en slechts 1 m breed.
De originele boom werd in Kew Gardens, Londen, Engeland gewonnen, uit zaad dat door
Miss Corner in 1888 vanuit China (Shanghai) werd gezonden. Deze boom is nog steeds in
Kew Gardens aanwezig.
Het oudste exemplaar in Amerika staat op de terreinen van de bedrijfsgebouwen van de
plantsoenendienst te Cleveland, Ohio.
Verder wordt vermeld:
Koelrenteria paniculata 'September Gold' (E.H. Scanlon, 1965)
rondkranige struik of kleine boom, 8-10 m
hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: groen, geveerd en afwisselend; herfstkleur opvallend goudgeel.
STANDPLAATS : park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Het bijzondere van deze cultivar is - zoals de naam al aanduidt
- de overvloedige bloei in september of soms zelfs pas na half
september. De bloeiwijzen zijn - evenals de bladeren - groter
dan die van de soort, terwijl de herfstkleur zeer opvallend is.
Vanwege de zeer late bloei werd deze boom in 1965 door ScanIon in cultuur genomen onder de naam 'September Gold' .
Liquidambar styraciflua Guatemala

Amberboom -

Oostelijke Verenigde Staten, Mexico en

De amberboom groeit van nature in de Verenigde Staten op vochtige gronden en op de
"bottomlands", zuidwaarts tot in Mexico en Guatemala. De boom heeft zich ook door
een natuurlijke migratie in vele oostelijke staten van de Verenigde Staten alom verspreid
langs wegen, akkers en spoorlijnen en is daar her en der in opgaand geboomte te vinden
met onder meer Liriodendron.
De naam Liquidambar styracijlua is in feite een pleonasme: Liquidambar betekent "vloeibare amber" en styracijlua duidt op "vloeibare styrax of storax" (styrax is de Griekse
naam voor storax), wat in de oriënt hetzelfde is als amber. Er wordt daarmee een direct
taxonomisch en terminologisch verband gelegd met de echte amberboom uit de oudheid,
namelijk Liquidambar orientalis uit Klein-Azië, die overigens in noordelijke streken niet
kan groeien. De volkeren van de Antieke Wereld- voornamelijk Arabische stammen en
Perzen - tapten uit de bast van die oosterse amberboom het zoete, kleverige sap dat in de
buitenlucht gomachtig stolt. Dit vormt dan een zoete lekkernij. Ook werden de sappen als
balsem gebruikt.
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Hetzelfde deden Palestijnse en Israëlitische stammen in de Oude Wereld met het sap van
de echte storaxboom (Styrax ojjicinalis), die in het huidige Israël nog een geliefde drachtplant is voor de imkers.
In Amerika ded~I_I de Indianen hetzelfde met het sap van Liquidambar styraciflua, eveneens een lekkermJ, vandaar de inheemse naam "Sweet Gum".
Later gebruikte de industrie van "sweetables, candy en chewinggum" op grote schaal eveneens het gomachtige zoetsap uit de bastsneden. Dit verklaart de soortaanduiding: styraci-

flua.
Geselecteerde, uit zaad opgekweeekte jonge bomen zijn op het eerste gezicht gelijkmatig
v?:m. Beschouwt men ze nader, dan zijn de onderlinge verschillen toch erg groot. Zo
ZIJn biJVOorbeeld de bladeren, bladkleur en vorm van de kroon erg gevarieerd. De kleur
van het blad in de herfst is opvallend mooi, namelijk van rood tot purper en van geel tot
oranje. De kroon is doorgaans breed piramidaal. De twijgen, takken en stam zijn meestal
sterk met kurk bezet. De verankering van Liquidambar is goed te noemen, zelfs op kleigronden.
v~n

De geelgroene, mannelijke en vrouwelijke bloemen staan in aparte, weinig opvallende
bloemhoofdjes. Des te opvallender zijn de stekelige, bolvormige vruchten, 20-30 mm in
doorsnede, hangend in bundels van twee of drie, aan lange stelen. Het zijn in feite dicht
opeengehoopte doosvruchten waaraan de verdrogende stijlresten van de vrouwelijke bloemen het scherpstekelige aanzien geven. Zij vormen zich al in juni-juli, aanvankelijk zijn ze
diepgroen, later in het najaar bruinachtig rood en bij rijping vallen ze uiteen.
De bladeren hebben een sterk aromatische geur, evenals bijvoorbeeld die van Phel/odendron en Pte/ea. Vooral hierdoor worden ze niet door insekten aangevreten.
Een mooie in de U.S.A. gewonnen cultivar is:

Liquidambar styraciflua 'Moraine' (Siebenthaler Comp., 1980)
GROEIWIJZE: piramidevormig, 10-12 hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: helder groen, glanzend, handvormig, met 5-7, toegespitste lobben, 8-16(-20) cm lang en breed; herfstkleur als
de soort.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.
De bladeren van deze cultivar zijn in de zomer glanzend groen
en daardoor is deze gemakkelijk van uit zaad opgekweekte bomen te onderscheiden.
'Moraine' is afkomstig uit het noordelijk deel van de Verenigde
Staten en is daarom zeer winterhard.
U.S. Plant Patent 4601.
Voor de volledigheid worden nog enkele cultivars vermeld, die hier te lande minder winterhard zijn, namelijk:

Liquidambar styraciflua 'Burgundy' (Saratoga Hort. Foundation, 1963)
Herfstkleur donkerrood.

Liquidambar styraciflua 'Festival' (Saratoga Hort. Foundation, 1964)
Ovale kroon en purperrode herfstkleur.

Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' (Saratoga Hort. Foundation, 1961)
Oranjerode herfstkleur.
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Malus -

Sierappel

Hiervan werden in West-Europa en Noord-Amerika ook al vóór 1950 diverse nieuwe cultivars geïntroduceerd. Vele van deze nieuwigheden zijn alleen geschikt voor tuinen en parken, slechts enkele zijn te gebruiken voor straatbeplanting. Deze laatste zullen in deze rubriek worden behandeld.
ARIE F ..DEN BOER, de Amerikaanse Ma/us-specialist bij uitstek, gaf in 1959 een boek uit,
getiteld: "Ornamental Crabapples". Na hem was het Professor Nichols die studie maakte
van de sierappels en die vooral de resistentie tegen schurft, meeldauw, roest en bacterievuur bestudeerde.
In zijn laatste publikatie: "Eleven excellent crabapples" geeft hij een beschrijving van de
beste ziekteresistente cultivars. Hierbij noemt hij ook Malus 'Professor Sprenger' (S.G.A.
Doorenbos. 1950).
Van twee andere door hem hoog gewaardeerde nieuwe cultivars, namelijk 'Centurian' en
'Henningi' - die eveneens ziekteresistent zijn- volgt met een aantal andere een beschrijving
in het nu volgende overzicht:

Malus 'Centurian' (R.C. Simpson, 1981)
GROEIWIJZE: strak zuil vormig, 5 m hoog, 1-2 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, 7-8 cm lang, 3-4 cm breed.
BLOEMEN: rood in knop, tot roserood verbloeiend.
VRUCHTEN: kersrood, glanzend, 6 mm doorsnede.
STANDPLAATS: park; zand, klei en löss.
Deze sierappel, die benaamd is door de Lake County Nursery
Exchange te Perry (Ohio), bloeit al overvloedig voor dat de
boom vijf jaar oud is. De vruchten kleuren in de loop van augustus en blijven ruim twee maanden aan de boom.
Zoals eerder vermeld, is deze cultivar bestand tegen ziekten als
valse meeldauw, schurft en roest.
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Malus 'Coralburst' (Amfac Cole Nurseries, 1973)
GROEIWIJZE: kleine, ovale en gedrongen kroon, 5-6 m hoog, 2-3 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, 5-10 cm lang, 2-3 cm breed.
BLOEMEN: in knop koraalrood, later rose, gevuld, 5 cm doorsnede, begin mei.
STANDPLAATS: park; zand, klei, veen en löss.
Een rijk bloeiende, toevallige vondst uit onbekende ouders. In de U .S.A. wordt 'Coralburst' aangeplant als solitairstruik en als haag. Ook wordt deze wel op hoogstam geënt om
als straatboom te worden aangeplant.
Deze cultivar werd eerder geselecteerd in de Botanische Tuin te Strongsville, Ohio.
U.S. Plant Patent 2983 .

Malus 'Henningi' (J. Frank Schmidt & Sons Co., vóór 1975)
GROEIWIJZE: opgaande, spreidende kroon, 7-8 m hoog, 4-5 m, breed.
BLADEREN: groen, glanzend, breed elliptisch, 5-9 cm lang, 3-5 cm breed.
BLOEMEN: wit, enkel, overvloedig, de takken geheel bedekkend.
VRUCHTEN: rood, 6 mm doorsnede.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei en löss.
Werd eerder geselecteerd door Enterprise Nurseries Inc., Wrightsville, Pennsylvania.
Zoals eerder werd vermeld is deze sierappel geheel vrij van ziekten.
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Malus 'Katherine' (B.H. Slavin, 1928)

Ee~

GROEIWIJZE: compacte, vaasvormige struik, 5-6 m
BLADEREN: helder groen, elliptisch.
BLOEMEN: lichtrose, wit verbloeiend, groot, gevuld,
VRUCHTEN: rood, klein (8-10 mm).
STANDPLAATS: park; zand, klei, veen en löss.

hoog, 4-5 m breed.
begin mei.

andere dieprood bloeiende sierappel met zeer donkere, glanzende bladeren en met
kleme donkere·vruchten is Malus 'Royalty', die hier te lande ook in cultuur is. Deze selectie wordt overigens in de Verenigde Staten niet aanbevolen, omdat hij aldaar zeer gevoelig
is voor bacterievuur en schurft. Is in Nederland alleen vatbaar voor schurft.
Malus '.Snowdrift' (Amfac Cole Nurseries, 1965)

Deze uit Amerika afkomstige sierappel werd al in de vijftiger jaren in Nederland gekweekt, hoewel het merendeel voor de export.
'Katherine' is een prachtige, rijk bloeiende sierappeL Deze cultivar wordt in de desbetreffende literatuur van vele landen ook zeer geprezen.

GROEIWIJZE: ovaal, compact, 6-7 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend.
BLOEMEN: rose in knop, later helder wit, overvloedig, begin

mei.
VRUCHTEN: oranjerood,
STANDPLAATS: straat en

circa 8 mm doorsnede.
park; zand, klei en löss.

Malus 'Red Jade' (Brooklyn Botanie Gardens, 1935)
GROEIWIJZE: hangend, 4-5 m hoog, 3-4 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend, 3-5 cm lang, 1.5-3 cm
BLOEMEN: helder wit, 4 cm doorsnede, begin mei.
VRUCHTEN: rood, 1.5 cm doorsnede, eivormig.
STANDPLAATS: park; zand, klei, veen en löss.

breed.

De dunn~ tot de grond afhangende takken zijn gedurende de bloeitijd bedekt met talrijke,
helder witte bloemen. De vruchten blijven tot laat in de winter aan de boom en worden
dan gaarne door de vogels gegeten. De boom draagt ieder jaar zeer rijk, maar schijnt vatbaar te zijn voor bacterievuur.
'Red Jade' werd gewonnen door Dr. Wm Reed van de Brooklyn Botanie Gardens te New
York.
U.S. Plant Patent 1497.
Malus 'Red Jewel' (Amfac Cole Nurseries, 1975)
GROEIWIJZE: struikachtig, takken horizontaal uitstaand,
BLADEREN: donkergroen, 5-10 cm lang, 3-3.5 cm breed.
BLOEMEN: wit, begin mei, overvloedig.
VRUCHTEN: helder rood, 1.5 cm doorsnede.
STANDPLAATS: park; zand, klei, veen en löss.

4-5 m hoog, 3-4 m breed.

Een sierappel met witte bloemen en helder rode vruchtjes. Deze blijven, evenals bij de bij
ons bekende Malus 'Red Sentinel', tot laat in de winter aan de boom.
De struikvormige boom heeft een gedrongen habitus met horizon taal uitgroeiende
takken.
U.S. Plant Patent 3267.

'Snowdrift' is een zeer opvallende, rijk bloeiende sierappeL De
bloemen zijn helder wit als ze geheel openstaan. De vruchten
zijn klein, maar blijven tot de bladval aan de boom. De blade- l'
ren van deze zeer winterharde boom zijn bestand tegen schurft.
Met zijn forse, rechte stam en zijn breed ovale kroon,
vormt 'Snowdrift' een zeer goede straatboom, die een gesloten
wegdek goed verdraagt. De boom kan hoog genoeg worden opgesnoeid om het verkeer een goede doorgang te geven.
Deze cultivar wordt in Amerika door deskundigen zeer aanbevolen.
Malus 'White Angel' (Beno's Nurseries, vóór 1975)

opgaande tot spreidende, iets onregelmatige
kroon, 6-7 m hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, elliptisch, 5-10 cm lang.
BLOEMEN: wit, enkel, 2.5 cm doorsnede, talrijk, eind april.
VRUCHTEN: rood, 7-8 mm doorsnede.
STANDPLAATS: park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Werd eerder geselecteerd in de Ingles Nurseries. De boom
bloeit zeer overvloedig. De rode vruchten kleuren al vroeg in de
herfst en blijven ondanks de vorst tot laat in de winter aan de
boom. Uiteindelijk worden ze door de vogels opgegeten.
Hoewel 'White Angel' iets gevoelig is voor schurft wordt deze
cultuurvariëteit door Lester Nichols toch tot een van de beste,
wit bloeiende en rijk dragende sierappels gerekend.
Malus 'White Cascade' (Amfac Cole Nurseries, 1974)

GROEIWIJZE: vaasvormig, 5-6 m hoog, 3-4 m
BLADEREN: donkergroen, glimmend, elliptisch,
BLOEMEN: donkerrood, gevuld, 4-5 cm groot,

breed.
tot 9 cm lang.
talrijk, begin

mei.
VRUCHTEN: donkerrood, circa
STANDPLAATS: straat en park;

I cm diameter, zeer weinig.
zand, klei, veen en löss.

Een snel groeiende boom of struik met opgaande tot spreidende takken. De bladeren zijn donkergroen; het jonge schot is
roodachtig getint.
Deze cultivar werd in 1974 overgedragen aan Amfac Cole Nurseries en is hier te lande in beperkte mate in cultuur.
U.S. Plant Patent 3052.
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gespreid met min of meer afhangende takken,
6-7 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend, elliptisch.
BLOEMEN: helder wit, overvloedig, begin mei.
VRUCHTEN: geel, zeer klein (8-10 mm).
STANDPLAATS: park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Malus 'Royal Ruby' (R.C. Simpson, 1971)

Een opgaande kleine boom of grote struik met sierlijk doorgebogen, afhangende takken, die regelmatig over de stam staan
verdeeld. De bloemen zijn helder wit; de vruchtjes zo klein als
kraaltjes en geel van kleur.
Deze cultivar, die zeer geschikt is om als solitair in borders of
groenstroken te worden aangeplant, werd geselecteerd door
Henry A. Ross, Strongsville, Ohio.
U.S. Plant Patent 3644.
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Morus alba 'Kingan' (E.H. Scanlon, 1964)

plekken op de bladeren, die zich steeds blijven uitbreiden, terwijl de laatst genoemde ziekte de twijgen doet verdorren en soms geheel doet afsterven.
Volgens gegevens van het Ohio Research and Development Centre werd 'Bloodgood' in
1980 al op 81 boomkwekerijen in de Verenigde Staten geteeld.

rond tot min of meer afgeplat, 8-10 m hoog,
5-6 m breed.
BLADEREN: 5-10 cm groot, breed ovaal, sterk glanzend, lichtgroen.
BLOEMEN: onopvallend.
VRUCHTEN: zwartrood, zeer klein.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.
GROEIWIJZE:

Prunus -

De Witte moerbei (Morus a/ba) is een redelijk goede straatboom in milde klimaten, bij voorkeur van subtropische en mediterrane aard. In Nederland is deze moerbei in principe alleen ~\
een aardige park boom, maar is overigens ook geschikt om aan '11 . - - -="=""--,
te planten op buitenplaatsen.
~-:-r
De cv. 'Kingan' verdraagt een gesloten wegdek, is bestand te- .:~~-~-=~-·_:-~~-~=~-~~ ··_ --=
gen droogte, hitte en luchtverontreiniging en groeit op nage- -~_-: . --· ·-· -noeg iedere grondsoort. Aanplant op zeer natte, veenachtige of zware klei- en kleffe leemgronden is sterk te ontraden.
De bladeren zijn onderling zeer verschillend van vorm. Ze variëren van helemaal niet tot
diep gelobd.
In Zuideuropese en vele Aziatische landen wordt Morus a/ba veel aangeplant als voedsel
voor de zijderupsen. De kleine vruchten worden bij het rijpen al door de vogels gegeten.
'Kingan' is in noordoostelijk en westelijk Amerika hier en daar op beschutte en warme
standplaatsen als straatboom aangeplant. De boom verdraagt uitstekend de drogere, steenachtige of rotsige verweringsgronden.

__ _.

Platanus x acerifolia -

Sierkers

Van de verschillende soorten, die tot dit geslacht behoren, worden de navolgende cultivars
genoemd, die - vooral met het oog op de bestaande behoefte in eigen land - van belang
kunnen zijn.

Prunus cerasifera 'Thundercloud' (Housewearts Nursery, 1937)
GROEIWIJZE: kleine, ronde kroon, 7-8 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN : zeer donker purperbruin, 2-4 cm lang, toegespitst.
BLOEMEN: dieprose, later tot wit verbloeiend, enkel, overvloe-

dig.
STANDPLAATS:

straat en park; zand, klei, veen en löss.

Deze Amerikaanse cultivar lijkt enigszins op Prunus spinosa
'Purpurea', maar het blad van 'Thundercloud' is gedurende de
hele zomer veel donkerder en de twijgen zijn forser.
De boom is goed bestand tegen zomerse hitte, omdat de harde
leerachtige blaadjes weinig verdamping toelaten.

Gewone plataan (Engeland, circa 1670)

(Platanus occidenta/is x P. orientalis)
syn. Platanus x hispanica
Platanus x hybrida
De zeer bekende plataan (Platanus x acerifolia) wordt in de Engels sprekende landen algemeen "London Plane" genoemd. Het is een hybride tussen Platanus occidenta/is (Westerse plataan) en Platanus orientalis (Oosterse plataan), die zeer goed bestand is tegen luchtvervuiling en barre omstandigheden waarin een straatboom soms moet groeien.
Ook is Platanus x acerifa/ia beter dan de andere plataansoorten bestand tegen ziekten, onder andere bladvlekkenziekte (Gnomonia errabunda).
Het is daarom een boom die in Amerika en Europa, maar ook in Japan en China veelvuldig als straat- en laanboom wordt aangeplant.

Prunus cerasifera 'Vesuvius' (L. Burbank, vóór 1926)
GROEIWIJZE: min of meer rond, 6-7 m hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: diep purperrood, 3-7 cm lang, 1.5-4.5 cm breed,

stevig.
BLOEMEN: helder rose, enkel, weinig.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei,

veen en löss.

GROEIWIJZE: breed piramidaal, 15-18 m hoog, 7-9 m breed.
BLADEREN: fris groen, glanzend, leerachtig, zeer groot.
VRUCHTEN: rond, 2.5 cm doorsnede, meestal 2 bijeen.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss.

De cultivar 'Vesuvius' is een zaailing, die door Luther Burbank
(1849-1926) -in zijn poging pruimen te winnen zonder of met
een zo klein mogelijke pit - toevalligerwijze werd gevonden.
De plantenkweker Luther Burbank stichtte in zijn hartstochtelijke liefde tot planten in het toen nog woeste land van Californië zijn boerderij "Tuin van God", waar hij begunstigd door
het klimaat en door doelbewuste en niet aflatende kweeklust,
v~:bluffende resultaten bereikte. Hij verwierf zich daardoor de ~~-~·j~1t~
biJnaam "plantentovenaar" .
......- ----:·._ ·_ _-_- _ _ _ _
Zijn nieuwe aardappelrassen verdrongen snel de tot die tijd in Amerika geteelde rassen.
Pruimen zonder pit, walnoten met dunne schalen, vijgecactus (Opuntia) zonder doornen,
witvruchtige, stekelloze bramen en andere nieuwigheden maakten zijn naam beroemd en
zijn vondsten waren gedeeltelijk van grote economische waarde.
Luther Burbank werd in 1849 in Lancaster, Massachusetts geboren en hij stierf in 1926 op
zijn farm te Santa Rosa in Californië.

Omdat er in de Verenigde Staten veel van uit zaad geteelde Platanus x acerifa/ia werden
aangeplant, die alle onderling in vorm sterk verschilden, bestond er behoefte aan een goede selectie. 'Bloodgood' werd geselecteerd vanwege zijn regelmatige vorm en zijn betere
resistentie tegen "leaf blights" en "anthracnose" (aantasting van de bladeren), alsook tegen "twig canker" (kanker in de twijgen). De eerst genoemde ziekten veroorzaken dorre

Deze vorm lijkt bijzonder veel op de al vele jaren bekende Prunus cerasifera 'Nigra'. 'Vesuvius' vormt een boom met een gesloten, ronde kroon. Na de eerste bladontwikkeling
bloeit de boom rijk met helder rose bloemen.
De al oude 'Vesuvius' is een snelle, gezonde groeier, die ook een gesloten wegdek verdraagt en niet door luizen, rupsen enzovoort wordt aangetast.
Deze mooie boom werd ook hier te lande al op verschillende plaatsen aangeplant.

Tegenwoordig wordt in enkele wetenschappelijke werken de naam Platanus x hybrida gebruikt, als zijnde dé geldige naam voor deze boom. Mogelijk zal deze naam later ook in de
praktijk moeten worden doorgevoerd.

___J

Platanus x acerifolia 'Bloodgood' (Bloodgood Nurseries, vóór 1975)
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Prunus 'Hally Jolivette' (Arnold Arboretum, 1940)

(Prunus subhirtella x P. x yedoensis) x P. subhirtella)
kleine, lage boom of flinke struik met vrij compacte, min of meer ronde
kroon, 4-5 m hoog, 2-2.5 m breed.
BLADEREN: groen, elliptisch, 3.5-5 cm lang, 1.5-2.5 cm breed, scherp getand, gelijkend op
die van Prunus subhirtella.
BLOEMEN: zalmrose in knop, zuiver wit verbloeiend, half gevuld, circa 3 cm doorsnede,
april.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.
GROEIWIJZE:

Deze door Dr. Kar! Sax (Arnold Arboretum) gewonnen Prunus vormt als hoogstam geënt
een zeer kleine boom met enigszins bolvormige kroon. Daarom is deze cultivar zeer geschikt voor aanplant in smalle straten en binnentuinen. In verband hiermee werd 'Hally
J olivette' hier te lande ook al op bescheiden schaal geteeld en aangeplant.
Het boompje bloeit vroeg en uitzonderlijk lang met ontelbare, kleine, iets rose getinte,
witte bloempjes.
Werd reeds genoemd in Dendraflora Nr. 1 (1964), maar toen was er nog te weinig bekend
omtrent de gebruikswaarde.

Prunus sargentii 'Rancho' (E.H. Scanlon, 1961)
GROEIWIJZE: zuil vormig, 8-10 m hoog, 3-4 m breed.
BLADEREN: diepgroen, tot 12 cm lang, stevig.
BLOEMEN: rose, enkel, tot 4 cm doorsnede, overvloedig.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.

De zeer slank groeiende 'Rancho' heeft alle goede eigenschappen van de soort, onder andere helder rose bloemen, maar deze
zijn groter, talrijker en dieper van kleur. De bloei valt zeer
vroeg in het voorjaar (eind maart-begin april). Gelijktijdig ontwikkelen zich de bronskleurige bladeren, die later tot donkergroen verkleuren. De bladeren zijn stevig en worden nagenoeg
niet door insekten aangetast. In het najaar verkleuren ze tot
prachtig geeloranje, oranjerood en purper.
In de winter heeft deze cultivar waarde vanwege zijn opvallend
silhouet, namelijk een rechte, roodachtige stam en een zuilvormige kroon.
Werd hier te lande al veelvuldig met succes aangeplant; óók in de kuststreek gedijt deze
cultivar uitstekend.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).
U.S. Plant Patent 2065.

Prunus 'Trailblazer' (W.B. Clarke, circa 1953)

(Prunus cerasifera 'Nigra' x P. salicina 'Shiro')
syn. Prunus cerasijera 'Trailblazer'
Prunus cerasifera 'Hollywood' (vóór 1955)
GROEIWIJZE: forse, ronde kroon, 6-7
BLADEREN: aanvankelijk groen, later

m hoog, 4-5 m breed.
bronskleurig bruinrood, aan de onderkant iets

groen getint, 6-10 cm lang.
BLOEMEN: rose in knop, later wit, enkel, 15-20 mm doorsnede, maart-april.
VRUCHTEN: pruimvormig, tamelijk groot, roodachtig (ook van binnen), eetbaar.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.
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Prunus 'Trailblazer', die ook bekend is geworden onder de naam 'Hollywood', is een
nieuwigheid uit de vijftiger jaren. De hoofdtakken van deze hybride hebben evenals de zijtakken doornige twijgen. De overvloedige bloesem verschijnt eind maart-begin april, vóór
de bladontwikkeling. De dikke bladeren zijn bronskleurigbruinrood in de zomer en verkleuren tot rood in het najaar. De vruchten (pruimen), die van binnen lichtrood zijn gekleurd, worden in augustus rijp en zijn goed van smaak.

Prunus virginiana 'Shubert' (Wil! Nurseries, 1950)
GROEIWIJZE: kleine, opgaande
BLADEREN: breed elliptisch, 5-12

boom of hoge struik, 5-8 m hoog, 3-5 m breed.
cm lang, bovenzijde ruw met ingezonken nerven, onderzijde kaal, lichtgroen, later verkleurend naar diep purperrood.
BLOEMEN: wit, klein, in afstaande trossen, mei, zich niet tegelijkertijd openend.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.
In tegenstelling tot andere bomen met gekleurd blad zijn de bladeren van deze boom bij de
ontwikkeling eerst lichtgroen en zij verkleuren dan later (al vroeg in juni) via donkergroen tot diep purperrood. De bladeren blijven die kleur dan tot laat in de herfst behouden. Dit proces is dus het tegenovergestelde van vrijwel alle andere bomen, waarvan de
jonge bladeren vaak bronskleurig zijn getint en daarna spoedig groen worden.
'Shubert' (niet 'Schubert' !) is een kleurrijke, maar bovenal ook een interessante boom, die
gemakkelijk groeit en die bovendien zeer winterhard is. Deze cultivar werd in Nederland al
veelvuldig, meestal in parken en tuinen, aangeplant.

Pyrus calleryana -

Midden- en Zuid-China

Deze in China in het wild voorkomende peer werd al in 1908 in Amerika ingevoerd. Aanvankelijk werd deze soort alleen gebruikt voor hybridisatie met consumptieperen om perenrassen te winnen, die resistent waren tegen het toen al catastrofale bacterievuur, dat
aanvankelijk ook perevuur werd genoemd. Pyrus calleryana is namelijk resistent tegen
bacterievuur (Erwinia amylovora). Voorts werd deze soort ook nog voor verder wetenschappelijk onderzoek naar andere gebruiksmogelijkheden - bijvoorbeeld voor de sierteelt
- op zijn waarde getest.
Zo was onder andere de verankering van de wortels in de grond optimaal, de glanzend
groene bladeren waren erg decoratief, de herfstkleur was schitterend, terwijl de bloei ieder
jaar opnieuw prachtig was te noemen. Wel bleek de soort van nature erg variabel, namelijk nogal kwarrig en struikachtig van vorm te zijn.
Vele jaren na de eerste invoer in 1908 vatte Dr. John Creech in het onderzoekstation te
Glenn Dale het onderzoek van de "fire blight resistant Pyrus calleryana" weer op, toen
echter ten behoeve van de sierteelt. In 1950 introduceerde het" Agriculture Department's
Plant Introduetion Station" te Glenn Dale (Maryland) de eerste ornamentale kloon, geselecteerd uit zaailingen van Chinese herkomst (uit 1908 en 1917) als de "Bradford Pear",
Pyrus calleryana 'Bradford'.
In 1956 won E.H. Scanion te Olmsted Falls (Ohio) de tweede vorm als Pyrus calleryana
'Chanticleer', die voor de westkust van Amerika veel beter geschikt bleek te zijn.
Juist die voortreffelijke 'Chanticleer' vond sedert 1962 via Nederland (Oudenbosch) zijn
weg naar een triomfantelijke opmars in West-Europa.
Voor een uitvoerige beschrijving van de herkomst en geschiedenis van de "Callery-Pear"
(de vormen 'Bradford' en 'Chanticleer') door F.J. Fontaine, wordt verwezen naar het
vakblad "Groen", 36e Jaarg., No. 10 (1980), blz. 413-422.
Hierna volgt een korte beschrijving van de voornaamste cultivars .
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Pyrus calleryana 'Bradford' (Plant Introduetion Station, Glenn Dale, 1950)

Pyrus calleryana 'Aristocrat' (W. T. Straw, 1972)

min of meer ronde dichte kroon, 8-10 m hoog,
5-6 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend, breed eivormig met opstaande
rand, leerachtig, 4-8 cm lang, 3-5 cm breed.
BLOEMEN: helder wit, op kortloten van de takken en in bundels
langs de twijgen, talrijk.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.

Is volgens de Amerikaanse beschrijving een snelle groeier met piramidale kroon en
horizontale takstand. De kroon wordt breed maar is meer opgaand dan die van Py rus
calleryana 'Bradford'. De glanzende, donkergroene bladeren, die in het najaar mooi verkleuren hebben opstaande randen, terwijl de bladstelen langer zijn dan die van 'Bradford'
en 'Chanticleer'.
Deze cultivar werd later overgedragen aan de Amfac Cole Nurseries.
U.S. Plant Patent 3193.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar, die door Dr. J ohn Creech werd geselecteerd en
daarna langdurig werd getest onder No. R.L. 47261, ontwikkelt zich tot een krachtig groeiende boom met dicht vertakte
kroon, die behoort tot de klasse van de middelgrote straat- en
laanbomen.
De stevige, glanzend groene bladeren verkleuren in de herfst
tot geel en brons. De kleine, grauwachtig groene vruchtjes worden gaarne door de vogels geconsumeerd.
Het enige nadeel van deze cultivar is de vorstgevoeligheid. De jonge twijgen kunnen bevriezen en bij laat in het winterseizoen optredende vorst kan de stam zelfs opensplijten. De
temperatuur overdag is dan door de toenemende kracht van de zon relatief hoog, terwijl
de nachten erg koud kunnen zijn. De zonzijde van de stam wordt dan overdag sterk verwarmd; de schaduwzijde blijft erg onderkoeld. Het gevolg is dan dat de stam openscheurt.
In verband met deze nadelige eigenschappen wordt 'Bradford' in de Verenigde Staten
daarom vrijwel alleen in de oostelijke staten aangeplant. Vanwege de vorstgevoeligheid is
deze cultivar ook voor West-Europa minder geschikt.

Pyrus calleryana 'Chanticleer' (E.H. Scanlon, 1956)
GROEIWIJZE: kegelvormig, 8-10
BLADEREN: lichtgroen, glimmend,

m hoog, 3-4 m breed.
4-8 cm lang, 3-5 cm breed,
randen opstaand, in het najaar rood, geeloranje en purper.
BLOEMEN: helder wit, overvloedig, vóór de bladontwikkeling.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei en löss.
'Chanticleer' wordt terecht weleens betiteld als de "straatboom
van de eeuw". Dit vanwege de vele goede eigenschappen die de
boom heeft, namelijk: goede verankering door een stevige
dieptegroei van de wortels; verdraagt een gesloten wegdek en
de wortels lichten het plaveisel niet op; ontwikkelt een stevige
stam, die niet "open" vriest; houdt een regelmatig gevormde,
conische kroon; bloeit jaarlijks zeer rijk vóór de bladontwikkeling en heeft gedurende de zomer glanzend lichtgroene bladeren, die in het late najaar - ook in Nederland - zeer mooi verkleuren. Bovendien ~eeft d~ boom gedure~de de wintermaanden nog een prachtig silhouet,
vanwege de regelmatige, zuiver kegelvormige opbouw van de kroon. In milde winters blijven de bladeren gedeeltelijk aan de boom.
De cv. 'Chan~icleer' werd en wordt veelvuldig aangeplant in Nederlandse dorpen, steden,
parken en tumen. De oudste exemplaren staan in Eindhoven nabij het winkelcentrum
"Woensel" en in de Luxemburglaan en omgeving. Verder is deze cultivar in talrijke andere gemeenten hier te lande aangeplant.
De naam is in de Benelux en in Groot-Brittannië beschermd (Merkenrecht).
U.S. Plant Patent 2489.
Voor de volledigheid worden hier nog twee andere nieuwe cultivars vermeld, die later in de
handel z!jn ~ebracht en waarmee in Nederland geen of nog te weinig ondervinding is opgedaan. Dit ZIJn:
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Pyrus calleryana 'Red Spire' (Princeton Nurseries, 1975)

Vormt een dichte en stevige, piramidale kroon en is beter winterhard dan de cv. ' Bradford'.
U.S. Plant Patent 3815.

Quercus palustris -

Moeraseik-Noordoost-Verenigde Staten

Zoals bekend gedijt deze soort in Nederland beter op drogere dan op nattere gronden,
zulks in tegenstelling tot de naam "moeraseik". Op natte gronden kleurt het blad geel en
vormt de boom een kwarrige kroon. Op droge gronden gedijt Quercus palustris goed, de
penwortels zoeken het vocht diep. Vandaar dat de boom van "gaslekken" -zoals die indertijd veelvuldig in straten voorkwamen - minder gauw last had; de diepere beworteling
/
ging tot onder de met gas vergiftigde bovengrond!
Een zaaisel van moeraseik is zeer variabel en vele exemplaren zijn niet geschikt om als
straatbomen te worden opgekweekt vanwege de onregelmatige groeiwijze. Goede typen
moeten namelijk een recht doorgaande stam hebben.
Op kwekerijen wordt steeds selectie in uitgeplante zaailingen uitgevoerd. De uitgezochte
exemplaren groeien dan op tot bomen, die meestal mooier en regelmatiger groeien naarmate zij ouder worden, steeds met rechte stam. De onderste takken staan meestal horizontaal, terwijl de top op middelbare leeftijd (circa 30-40 jaar) spits toeloopt. Later nemen de
toppen een meer afgeronde vorm aan.
Het blad van Quercus pa!ustris is glanzend groen en verkleurt in de herfst prachtig diep
purperrood.
Grote laanbeplantingen van deze soort zijn bijvoorbeeld in Tilburg en Eindhoven te zien.
De in de jeugd geselecteerde, uit zaad geteelde bomen zijn zeer aan te bevelen voor laanbeplanting. Toch is er hier te lande ook vraag naar cultivars met een piramidale kroon. In
N.A.K.B.-verband wordt daarom sinds enkele jaren in Nederland naar goede (Nederlandse) selecties gezocht. Welnu, in de U.S.A. bestond die vraag ook en als antwoord hierop
verschenen op de markt:

Quercus palustris 'Crownright' (Princeton Nurseries, 1973)

piramidaal met boven in de kroon opstaande
takken, langzaam overgaand tot horizontale takstand onder in de kroon, 20-25 m hoog, 8-10 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, 10-17 cm lang met 2-4
paar sterk afstaande en gespleten lobben, in het najaar verkleurend tot oranjerood, geel en purper.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand en löss.
GROEIWIJZE:

De cv. 'Crownright' is een mooie, piramidaal groeiende boom
met zeer fraai gevormde bladeren, die in het najaar prachtig
verkleuren.
U.S. Plant Patent 2936.
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Honingboom - China, Korea

Quercus palustris 'Sovereign' (Amfac Cole Nurseries, 1966)

Sophora japonica -

Selectie met een opgaande, regelmatig gevormde, pi ram i d a 1e kroon.
Bij beide cultivars ondervindt men moeilijkheden bij het vermeerderen, zodat ze maar in
beperkte mate voorhanden zijn. Oculeren in augustus op "gefloten" (teruggesneden) onderstammen kan hier wellicht uitkomst bieden.
U.S. Plant Patent 2662.

Een in Japan zeer veel aangeplante boomsoort, die in Amerika
"Japanese Pagoda Tree" wordt genoemd . Sophora japonica
wordt in Nederland honingboom genoemd vanwege de zeer honingrijke bloemen. Vooral in warme zomers verschijnen in augustus de talrijke, roomwitte (vlinder-)bloemen in grote en brede, eindstandige pluimen. De bloei begint weliswaar pas als
de boom ongeveer 20 jaar oud is . De vruchten zijn peulen
waarin op erwtjes gelijkende zaden zitten. De kleine, oneven
geveerde, donkergroene bladeren worden niet door insekten
aangetast. De twijgen zijn eveneens donkergroen en de stam
is kurkachtig.

Rhamnus frangula 'Columnaris' (A.E. Luedy, 1936)

syn. Rhamnus jrangula 'Tal! Hedge' (Amfac Cole Nurs.)
GROEIWIJZE:

compacte, kleine boom, 4-5 m hoog, 2-3 m

breed.
BLADEREN: donkergroen, 3-4 cm lang, breed elliptisch.
BLOEMEN: geelgroen, onopvallend.
VRUCHTEN: aanvankelijk rood, later zwart, klein (kraalachtig) .
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.

L

.

'

De oude 'Columnaris' werd later door de Amfac Cole Nurseries in de handel gebracht onder de naam Rhamnus frangula
'Tal! Hedge'. Deze cultivar vormt een kleine boom of dicht
vertakte struik en kan worden aangeplant als straatboom in
smalle straten (eventueel in kuipen) . Kan voorts ook dienen als
haagbeplanting, wanneer de planten tot onderaan vertakt worden gelaten. Een dergelijke haag behoeft ook later niet te worden gesnoeid vanwege de blijvend compacte vorm. Rhamnus
jrangula 'Columnaris' verdraagt zeer goed zeewind en het wortelgestel verankert zich stevig in de bodem .
Volgens de overlevering is de houtkool van deze "vuilboom" de beste voor het maken van
kruit.
Verder komt in de U.S.A. nog de cultivar Rhamnus jrangula 'Laciniata' (Fernleaved Alderbuckthorn) voor.
U.S. Plant Patent 1388.

Robinia x margaretta 'Pink Cascade' (Princeton Nurseries, circa 1950)

syn. Robinia x margaretta 'Purple Crown'
afgeplat-ronde kroon met iets hangende takken, 5-7 m hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: oneven geveerd met 11-15 elliptische blaadjes, 1.52.5 cm lang, grijsachtig behaard.
BLOEMEN: purperrose, groot (2 cm lang), in trossen van 5-10
bijeen.
STANDPLAATS: straat en park; zand, klei, veen en löss.
GROEIWIJZE :

De zeer rijk bloeiende 'Pink Cascade' is een selectie uit
Robinia x margaretta, een kruising van R . hispida en R. pseudoacacia. Deze cultivar wordt in grote delen van de Verenigde
Staten sterk aangetast door boorkevers, maar de boom gedijt
in onze streken beter dan in het land van herkomst. Takbreuk
komt bij 'Pink Cascade' minder voor dan bij R. hispida.
Werd al omstreeks 1934 gewonnen, maar pas rond 1950 door
Princeton Nurseries in de handel gebracht.
Het verdient aanbeveling deze cultivar op hoogstam R. pseudoacacia te enten.
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De boom verankert zich stevig met zijn penwortels en verdraagt goed de verharding en de stedelijke luchtverontreini- ging . Vele exemplaren van deze soort werden overal te lande
met goed gevolg aangeplant. Mooie exemplaren van de honingboom zijn waar te nemen in Zeist, Eindhoven en Maastricht.
Sophora japonica is een boom die geschikt is voor aanplant langs straten en lanen met een
breder profiel en zeker ook op pleinen. Tevens is deze ook een excellente parkboom.

Sophora japonica 'Regent' (Princeton Nurseries, 1964)

breed ovaal met stevige, rechte stam, 10-12 m
hoog, 4-5 m breed.
BLADEREN: donkergroen, glanzend, groter dan de meeste van
de soort, 18-25 cm lang; blaadjes 9-15, 3-6 cm lang.
BLOEMEN: roomwit, talrijk in opstaande pluimen, augustus.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand, klei en löss .
GROEIWIJZE:

De uit zaad geteelde exemplaren van Sophora japonica zijn erg
variabel in groeiwijze, grootte van blad en bloeirijkheid. Daarom werd naarstig naar bomen gezocht met regelmatiger en wat
smallere habitus en die tevens op jongere leeftijd zouden bloeien.
Princeton Nurseries vond een geschikte boom waarvan vegetatief werd vermeerderd en waarvan de nakomelingen in de handel werden gebracht onder de naam Sophora japonica
'Regent'.
Deze cultivar is een goede groeier met harde blaadjes en een stevige rechte stam. De boom
bloeit overvloedig in de nazomer, in een tijd dat er vrijwel geen andere bomen meer bloeien.
Deze Amerikaanse selectie is voldoende winterhard en verankert zich goed (evenals de
soort) en deze verdient daarom een bescheiden plaats in het laanbomensortiment.
U.S. Plant Patent 2338 .

Sorbus aucuparia -

Gewone lijsterbes -

Europa

Omdat de in Europa in het wild voorkomende Sarbus aucuparia eigenlijk alleen in westelijk Noord-Amerika met goed resultaat kan worden aangeplant, is het begrijpelijk dat aldaar minder nieuwe cultivars zijn ontstaan en in de handel werden gebracht dan in WestEuropa.
In grote delen van de Verenigde Staten wordt de lijsterbes te veel aangetast door insekten,
zoals al in de inleiding van dit artikel werd vermeld . Het sortiment beperkt zich tot slechts
de volgende twee cultuurvariëteiten:
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Sorbus aucuparia 'Cardinal Royal' (herkomst onbekend)

Is volgens de beschrijving een boom met ovale kroonvorm en grote, rode vruchten.
Voor zover bekend is deze lijsterbes in Nederland nog niet in cultuur .

Omdat een zaaisel van deze linde zo variabel is, dat maar een klein percentage geschikt is
voor ~anplant in st~aten (vanwege slechte vorm, te veel doorhangende takken enzovoort),
werd m Europa al m het eerste decennium van deze eeuw Ti/ia cordata 'Erecta' geselecteerd en verspreid. Deze cultivar werd in Handsworth Nursery, Sheffield, Engeland gewonnen en kwam in 1952 via Kew Gardensnaar het Arnold Arboretum te Boston.

Sorbus aucuparia 'Colombia Queen' (S. Rich, vóór 1960)

piramidaal opgaand, compact, 8-10 m
hoog, 3-4 m breed.
BLADEREN: donkergroen, zwak glanzend, tot 20 cm lang, stevig; blaadjes 11-17, elliptisch, 3-5 cm lang.
BLOEMEN: roomwit, in tuilen, begin mei.
VRUCHTEN: helder rood, in grote trossen, augustus-september.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, veen en löss.
GROEIWIJZE:

Tilia cordata 'Greenspire' (Princeton Nurseries, vóór 1961)

piramidevormig, later ovaal, dicht, 12-15 m
hoog, 6-7 m breed.
BLADEREN: donkergroen, 7-10 cm lang, leerachtig.
BLOEMEN: geel, in trosjes van 4-6 bijeen.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss .
GROEIWIJZE:

Deze selectie is veelvuldig in cultuur in Oregon, maar werd ook
al hier en daar in Nederland aangeplant.

Tilia americana- Amerikaanse linde- Noordoost en Midden Noord-Amerika

De Amerikaanse linde groeit snel en kan gemakkelijk 18 tot 20 meter hoog worden. De
bladeren met getande randen zijn 12-16 cm lang en de bloei in juni is zeer overvloedig. Zij
worden zelden door insekten aangetast en spint komt er hoegenaamd niet op voor.
Deze soort is zeer geschikt als laan- en parkboom.
Tilia americana 'Redmond' (Plumfield Nurseries, 1926)

'Greenspire' is het resultaat van een kruising tussen de beste selectie bij de plantsoenendienst te Boston en een mooie uit
Duitsland geïmporteerde boom. Deze cultivar werd al in 1950
geselecteerd vanwege twee goede eigenschappen, namelijk de
snelle groei en de boom vormt op jeugdige leeftijd een mooie
piramidevormige kroon, die later uitgroeit tot een dichte ovale
kruin. De takken staan rad i aal rond de stam op verschillende
hoogten en vormentezamen een volle, regelmatig opgebouwde
kroon. 'Greenspire' kan zeer goed worden geplant in lanen en
brede straten.
Deze cultivar werd later ingevoerd dan Ti/ia cordata 'Rancho' en is daarorrt in Nederland
tot nu toe minder aangeplant. Het is ook een goed artikel voor export naar Scandinavië
evenals andere Ti/ia cordata-selecties.
'
U.S. Plant Patent 2086 (1961) .

syn. Tilia x euchlora 'Redmond'
GROEIWIJZE:

Tilia cordata 'Rancho' (E .H. Scanlon, 1961)

zuiver piramidevormig, 12-14 m hoog, 6-7 m

breed.
BLADEREN: lichtgroen, 15-20 cm lang.
BLOEMEN: geel, 15 mm, in trosjes van 6-15 bijeen, juli.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en

löss.

Deze linde werd al in 1920 geselecteerd en in 1926 in de handel
gebracht, vanwege zijn regelmatige kroon en zijn kaarsrechte,
stevig met kurk bezettè stam en absoluut "druipvrije" bladeren.
De wortels verankeren zich goed en de boom verdraagt een
gesloten wegdek. Op vele plaatsen in Nederland, onder andere
in Den Haag en Tilburg, werden ze al jaren geleden aangeplant.
De Amerikaanse 'Redmond' gelijkt iets op de in NederlandL..::----====~--___1
beter bekende Tilia americana 'Nova'. Deze wordt veel hoger (2Ö-25m) en heeft een veel
bredere, lossere kroon. T. americana 'Nova' is veel meer een parkboom of een laanboom
voor grote, brede boulevards en lanen .
'Redmond' is mogelijk een hybride. W.J. Bean (Trees & Shrubs, ed. 8, vol. IV, 1980) rekent deze cultivar tot Ti/ia x euchlora (Krimlinde).
..c-~

Tilia cordata -

Winterlinde; Kleinbladige linde - Europa

De winterlinde is - zoals de naam suggereert - zeer winterhard. Daarom wordt deze soort
ook veelvuldig in de Scandinavische landen aangeplant, waar deze linde ook van nature
thuishoort, maar overigens een verspreiding heeft tot in West- en Midden Europa.
Tilia cordata bloeit uitbundig en de bloesem geurt heerlijk.
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piramidevormig (door een schuine takstand),
10-12 m hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: groen, glanzend, 5-8 cm lang; herfstkleur geel.
BLOEMEN: helder geel, in trosjes van 5-9 bijeen, overvloedig,
heerlijk geurend.
STANDPLAATS : straat, laan en park; zand, klei, veen en löss.

GROEIWIJZE:

Deze linde heeft een prachtige, regelmatige kroonopbouw. De
bovenste takken vormen met de kaarsrechte stam een hoek van
circa 30° en de onderste een hoek van 45 o . Jonge bomen in de
kwekerij hebben een veervormige opbouw, zodat ze zich
ook gemakkelijk tot leilinden laten vormen.
De cultivar 'Rancho' is "druipvrij", maar wordt wel eens bezocht door de slakvormige bastaardrups, evenals dit bij Tilia
x euchlora het geval is. De bladeren verkleuren in de herfst
tot botergeel en blijven tot in november aan de boom.
Deze lin~e-selectie is zeer windvast en verdraagt ook goed een gesloten wegdek, waarbij
het plaveisel door een te sterke wortelgroei niet wordt opgelicht.
Sedert 1965 werden al vele straten in steden en dorpen in Nederland- ook in de kustgebieden - beplant met deze mooie linde, tot volle tevredenheid van ontwerpers en planters.
De Amerikaanse 'Rancho' is naast de wat bredere, kegelvormige en hogere 'Erecta' wel de
meest populaire Ti/ia cordata-vorm in Nederland, vooral op plaatsen waar 'Erecta' toch
nog te groot is of wordt voor de iets te beperkte ruimte.
De naam is in de Benelux beschermd (Merkenrecht).
U.S. Plant Patent 2092.
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Voor de volledigheid worden hier nog enkele nieuwe Amerikaanse Ti/ia cordata-cultivars
genoemd, waarmee in Nederland nog niet zoveel ervaring werd opgedaan.
Tilia cordata ' Chancellor' (Amfac Cole Nurseries, 1967)
GROEIWIJZE :

opgaande, gesloten kroon, 11 -13 m hoog, 4-5

m breed .
BLADEREN : groen, glanzend,
BLOEMEN : wit, overvloedig.

6-9 cm lang.

Vormt een stevige stam, regelmatige, piramidale kroon, verankert zich goed en is niet droogtegevoelig.
Deze cultivar is zeer geschikt om in smallere straten aan te
planten.
U.S. Plant Patent 2712.

Tilia heterophylla ' P restige' (W .N. Wandell, 1976)
dichte, smal o pgaa n de kroon, 12-15 m hoog,
5-6 m breed .
BLADEREN : donkergroen, glanzend en kaal, onderzijde witviltig behaard, ovaal, 8-12 cm.
BLOEMEN: in trossen van 10-20 bijeen.
STANDP.LAATS : straat en park; zand, klei, veen en löss .
GROEIWIJZE :

De soort gelijkt op Ti/ia americana, maar heeft een meer gedrongen habitus en sterk afstaande takken. De nieuwe cultivar
'Prestige' werd geselecteerd vanwege de goede groei en de opvallende, gedurende het hele groeiseizoen gezond blijvende,
donkergroene bladeren.
Vanwege de bovengenoemde specifieke groeiwijze is deze
boom zeer geschikt voor aanplant op plaatsen waar een meer
breed groeiende boom minder is gewenst.
Werd eerder in de handel gebracht onder de naam T. heterophylla 'Continental Appeal' .
U.S. Plant Patent 3770.

Zelkova serrata- Oost-Azië (Japan, Formosa)
Tilia cordata 'June Bride' (A.K. Manbeek & Sons, 1971)
Een boom met ovale kroon, die in juni- zoals ook de naam aanduidt- zeer rijk bloeit.
U.S. Plant Patent 3021.

Tilia cordata 'Olympic' (A. McGill & Son, vóór 1970)
Een cultivar met opgaande,goed gesloten kroon en stevige, glanzende bladeren.

Tilia cordata 'Swedish U pright' (Arnold Arboretum, 1963)

Dit is meestal een boom met een ronde, zich spreidende
kroon, met in de jeugd een gladde, grijze bast, die later afschilfert. Op de afgeschilferde plaatsen krijgt de stam dan een
aparte, geeloranje tint.
Sommige exemplaren zijn ook in Nederland tamelijk hoog,
maar meestal toch niet meer dan 8-10 m . In Japan kunnen ze
wel 20-25 m of nog hoger worden .
De bladeren, die aanvoelen als schuurpapier, zijn in de zomer
bronsgroen tot diepgroen en verkleuren in de herfst tot oranjerood, geel en purper. De bloemen zijn van weinig betekenis.
Zie voor een verdere beschrijving van de soort Dendraflora Nr .
7 (1970) , blz. 82-84.

Werd al in 1906 door Alfred Rehder in Zweden geselecteerd. Na 58 jaar was de boom ruim
10 m hoog en 3.5 m breed. De kroon is mooi regelmatig vertakt.
Pas in 1963 werd deze cultivar door het Arnold Arboretum te Boston verspreid.
In Amerika werd geïntroduceerd:
Zelkova serrata 'Village Green' (Princeton Nurseries, vóór 1964)
Tilia x flavescens 'Glenleven' (Sheridan Nurseries, 1962)- fotor-=b..::lz::..:._4.:...4.:___ _ _ _ __,
GROEIWIJZE : ronde kroon, 12-15 m
BLADEREN: groen, onderzijde kaal,

hoog, 7-8 m breed.
6-10 cm lang, grof gezaagd, in de herfst lang groen blijvend.
BLOEMEN: geelachtig, zeer overvloedig.
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss.
De hybride Ti!ia x flavescens is al door J ohann Chr. Döll in
1843 beschreven naar een moederboom in Karlsruhe, die vermoedelijk is ontstaan uit een kruising van Ti/ia cordata en T.
americana.
De selectie 'Glenleven' heeft veel groter blad dan Ti/ia cordata,
meer gelijkend op het forse jeugdblad van Ti/ia x europaea.
De boom heeft in de jeugd een sterke groei en vormt op den
duur een stevige, kaarsrechte stam en ronde kroon.
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GROEIWIJZE: vaasvormig , 10-12 m hoog, 5-6 m breed.
BLADEREN: donkergroen, 7-10 cm lang, ruw, in de herfst prachtig
STANDPLAATS: straat, laan en park; zand, klei, veen en löss .

verkleurend.

Deze cultivar is oorspronkelijk van Koreaanse herkomst, maar werd door Princeton Nurseries benaamd en in de handel gebracht. De boom vormt een stevige stam en is bestand tegen vraat door stam- en bladkevers.
In Amerika wordt deze boom- behalve in straten - ook op pleinen en parkeerplaatsen aangeplant.
In de Verenigde Staten werd voorts geïntroduceerd : Zelkova serrata 'Park View' met een
ongeveer gelijkluidende beschrijving als die van 'Village Green'.
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NIEUWE CULTIVARS WERDEN GEÏNTRODUCEERD DOOR:

Amfac Cole Nurseries (Wm H. Collins), Painesville, Ohio
Arnold Arboretum, Boston, Massachusetts
Asjes Jr., Evert, Kansas City, Missouri
Baily Nurseries, Lakeville, Minnesota
Beno's Nurseries, Youngstown, Ohio
Bloodgood Nurseries, Long Island, New York
Brooklyn Botanie Gardens, New York
Burbank, Luther, Santa Rosa, California
Cannor Nurseries, Chilliwack, British Columbia (Canada)
Clarke, W.B., San José, California
Cross Nurseries, Lakeville, Minnesota
Enterprise Nurseries Inc., Wrightsville, Pennsylvania
Gilbertson Nurseries, Kindrid, North Dakota
Halka Nurseries, Englishtown, New Jersey
Housewearts Nursery, Woodbury, Oregon
Interstate Nurseries, Hamburg, Iowa
Klehm Nurseries, Arlington Heights, Illinois
Lake County Nursery Exchange, Perry, Ohio
Luedy, A.E., Bedford, Ohio
Manbeek (Alton K.) and Sans Nurseries, N. Knoxville, Ohio
Marshall Nurseries, Arlington, Nebraska
McGill (A.) and Son Nurseries (J . Mclntyre), Portland, Oregon
McKay Nurseries, Waterloo, Wisconsin
Milton Nurseries Co., Milton-Freewater, Oregon
Pacific Coast Nurseries, Portland, Oregon
Patmore Nurseries, Brandon, Manitoba (Canada)
Plant Introdüctiön Station, Glenn Dale, Maryland
Plumfield Nütseries, Ftemont, Nebraska
Princeton Nurseries (W. Flemer, III), Princeton, New Jersey
Rich, Sam, Hilisboro, Oregon
Ross, Henry A., Strongsville, Ohio
Saratoga Horticultural Foundation, Saratoga, California
Scanion (Edward H.) and Associates, Olmsted Falls, Ohio
Schmidt (J. Frank) and Sans Co ., Troutdale, Oregon
Shady Hill Nurseries (F.L. Temple), Cambridge, Massachusetts
Sheridan Nurseries, Oakville, Ontario (Canada)
Siebenthaler Company, Dayton, Ohio
Simpson, Robert C., Orchard Company, Vincennes, Indiana
Slavin, B.H ., Rochester, New York
Straw, William T., Independence, Kentucky
Summit Nurseries, Stillwater, Minnesota
Synnestvedt, Ralph, Glenville, Illinois
University of Wisconsin, Wisconsin
U.S. National Arboretum, Washington D.C.
Wandell, Willett N., Urbana, Illinois
Will Nurseries, Bismarck, North Dakota
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