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FRAXINUS ORNUS

In 1958 bezocht schrijver dezes met zijn echtgenote de opgravingen van oude Griekse nederzettingen aan de oostzijde van het Gardameer in Italië. Om met deze opgravingen verder te
kunnen gaan moest een zeer fraai exemplaar van Fraxinus ornus worden verwijderd. De
boom stond op dat moment in volle bloei, terwijl deze eveneens een hoeveelheid zaden
droeg.
Een gedeelte van die zaden werd meegenomen en in Nederland uitgezaaid. Het resultaat van
de oogst was een aantal van vijftig plantjes, waarvan er eind 1959 twaalf voor een nadere beoordeling werden geselecteerd en uitgeplant.
In vergelijking met enkele geoculeerde Fraxinus ornus 'Rotterdam', bleken de uit zaad opgekweekte boompjes aanzienlijk beter te groeien. Ze hadden ook een goed doorgaande
stam. In samenwerking met en op advies van Arie Peters - toentertijd keurmeester bij de
N.A.K.B. -werden vervolgens zeven exemplaren voor verdere doorkweek geselecteerd.
Na een aantal jaren ontwikkelden zich bloemen aan deze bomen. Gewoonlijk heeft dat bij
de pluim-es een minder gunstige gewasontwikkeling tot gevolg, maar de geselecteerde
exemplaren groeiden gestadig door en produceerden bovendien na de hoofdbloei in meijuni nogmaals een aantal bloempluimen.
Uiteindelijk konden twee van de opgeplante bomen worden beschouwd als een verbetering
van het bestaande sortiment, voornamelijk vanwege hun snellere groei, hun rechte en
doorgaande stam en het verschil in groeiwijze.
De boom die indertijd onder de voorlopige naam 'Pleinweg' werd getest, is niet zo'n goede
groeier als deze twee door de Keuringscommissie van de N.A.K.B. positief beoordeelde selecties. Beide cultivars zijn tot nu toe bovendien zeer winterhard gebleken.
Vermeerderingsmateriaal van Fraxinus ornus 'Arie Peters' en 'Anita' wordt verspreid
door de N.A.K.B.
Fraxinus ornus 'Arie Peters' (N.A.K.B. 1981)- foto blz. 14

GROEIWIJZE: opgaande boom met tamelijk brede kroon en een doorgaande, rechte
stam; takken en twijgen uitstaand tot opgericht.
BLADEREN: 18-24 cm lang met elliptische, 4-8 cm lange blaadjes, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter.
BLOEMEN: in pluimen van 10-15 cm breed, gelijkmatig over de boom verdeeld, meijuni, met enige nabloei gedurende de zomer tot in september.
Deze cultivar heeft zich tot nu toe ontwikkeld als een boom met een breed-ovale kroon en
een doorgaande, rechte stam.
Werd genoemd naar Arie Peters te Opheusden ter gelegenheid van diens 65ste verjaardag op
grond van zijn verdiensten voor de Nederlandse boomkwekerij .
Fraxinus ornus 'Anita' (N.A.K.B. 1981)

Fraxinus ornus 'Arie Peters'
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In tegenstelling tot de voorgaande heeft deze cultivar - in verband met de meer opgerichte
takken en twijgen- een enigszins slank-piramidale groeiwijze. Is overigens gelijk aan de cv.
'Arie Peters' met uitzondering van een iets geringere nabloei.
Genoemd naar Anita van Eeten-Christiani te Nijmegen.
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