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Van de essen zijn minstens 60 soorten beschreven , waarvan de helft uit Noord-Amerika,
maar slechts enkele zijn voldoende \l'aardevol om als goede bomen te \\'Orden aanbevolen.
Het zijn merendeels fors groeiende bomen met meestal geveerde bladeren ; sommige krijgen
een gele of paarse herfstkleur.
De bloemen van enkele soorten (F. ornus en de klein blij vende F. m ariesii) zijn opvallend
mooi, maar de meeste essen worden gekweekt voor straat- en laanboom.
De inheem se gewone es (F. excélsior) groeit op vochtige grond; de Zuideuropese F.
oxycarpa op droge gronden. De Amerikaanse essen (F. ame1'icana, F. pennsylvanica) \VOrden
weinig aangepla nt, omdat ze in het algemeen weinig vóór hebben op onze gewone es.
Van de éénbladige essen is F. excelsior 'Diversifolia' (beter bekend als 'Monophylla' ) een
bijzonder waardevolle boom voor straatbeplanting door zijn mooie grote/ bladeren en de
piramidale groei. Een Nederlandse selectieF. pennsylvanica 'Zundert' verelient de aandacht
om zijn forse groei.
Onze gewone es wordt in vele delen van Holland in groten getale langs de wegen geplant
in plaats van iepen. Het verdragen van nattere gronden, de snelle groei en het goede,
\\·einig breuk gevende hout van de selecties uit deze soort hebben geleid t ot het veelvuldig
aanplanten langs de grote hoofdwegen.
Voor s traatbomen in steden zoekt men het in iets meer opvallende bomen wat betreft
habitus, blad, herfstkleur enz. , ofschoon de selecties van de gewone es ook waarde hebben.
Door S. G. A. Doorenbos zij n enkele onbekende cultivars uit Engeland en enkele Amerikaanse soorten in ons land geïmporteerd, die de volle aandacht waard zijn. We moet en
zeer kritisch zijn in het aanbevelen , "'·a nt in vele gevallen zijn essen geen opvallende bomen .
Een uitzondering dient gemaakt t e worden voor de betere straat- en pa rkbomen als:
Fraxinus americana 1'/'ticrocarpa - met ronde kroon
- excelsior 'Diversifolia' - met piramidale kroon
- oxycarpa '\tVollastonii' - met co:11pacte kroon.
Het heeft geen zin o:n in dit overzicht vele , ook in het Belmante-Arboretum te Wagen ingen aanwezige essen te bespreken. Als ze in dit rapport niet worden genoemd, wil dit
nog niet zeggen, dat dit "slechte" essen zijn; de Keuringscommissie is na melij k van het
principe uitgegaan, dat naast de selecties onder N .A.K.B . controle ('Westhof's Glorie' en
'Eureka') slechts een beperkt aantal als waardevolle bomen naar voren gebracht dient te
\\·orden .
.\ls park bomen zouden nog genoemd kunnen worden: F. americana juglandifolia,
F. biltmoreana, F. xanthoxyloides dumosa en F. spaethiana ; deze zij n echter door hun groei,,·ijze minder geschikt als straatboom.
Fra.xinus a.merica.na. microca.rpa.

Waardering :

* -goed
* * - zeer goed
* * * -uitstekend
s - voor speciale doeleinden
o - kan vervallen
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FRAXINUS ASSORTIMENT

Fraxinus americana - Oostelijk Noord-Amerika
Een grote boom, die in Amerika "vVhite Ash" 11·ordt genoemd; is zeer variabel in
groeiwijze. In afwijking van onze ge1.vone es heeft hij een violette en gele herfstkleur.

* Fraxinus

americana microcarpa (foto blz. 28)
GIWEIWIJZE : in de jeugd opgaand, later een forse, ronde kroon vormend.
BLADERE:-<: met 2-4 paar geveerde blaadjes, donkergroen; mooie violette en gele
herfstkleur.
In het Belmante-Arboretum te Wageningen staat een zeer mooie boom (Nr. 12603)
van deze weinig bekende variëteit, die opvalt door zijn mooie ronde kroon. Is voor
beplanting van die straten, waar brede bolvormige kronen gewenst zijn een goede
aanwinst. Ook zeer goede parkboom, met aantrekkelijke herfstkleur. Een 18 jaar
oude boom in Rotte rdam heeft een kroon van 8 x 8 m.
De N .A.I<:.B. zal oculatiehout van de genoemde boom (Belmonte Nr. 12603) verspreiden.

Fraxinus excelsior - "Gewone Es" -Europa en Klein-Azië
De gewone es vormt een grote boom tot ongeveer 25 m. Hij onderscheidt zich van de
vele Zuideuropese en Amerikaanse soorten door de zwarte winterknoppen.
Onze gewone es wordt de laatste jaren veel gebruikt voor wegbeplanting. De uit zaad
gekweekte planten zijn in Nederland geheel verdrongen door de Nederlandse selecties,
\·velke onder contróle van de N.A.K.B. worden gekweekt.
Een groot nadeel van de uit zaad vermeerderele essen is, dat ze een onregelmatige groeiwijze hebben, maar vooral dat vele exemplaren de gehele winter ontsierende vruchten
vertonen; door de rijke vruchtdracht groeien deze exemplaren dikwijls slecht. Het
hout van deze bomen is "kortnervig", dus minder waardevol.
Er zijn in de loop der jaren meer clan 20 z.g. variëteiten beschreven, waarvan slechts
enkele waarde hebben als park-, straat- of sierboom.
o Fraxinus excelsior 'Aurea'
Langzaam groeiend boompje. De bladeren zijn in het voorjaar groen, half juli geelachtig en worden in september-oktober geheel gee l. De twijgen zijn goudgeel gekleurd,
nooit geheel gestreept. Wordt weinig gekweekt wegens zwakke groei: Zie ook Fraximts
excelsior 'J aspiclea', die beter groeit.

* * Fraxinus exclsior 'Diversifolia'

(foto blz. 31)
syn. Fraxinus excelsior 'Monophylla '
Fraxinus excelsior 'Heterophylla '
GROEIWIJZE: stevige boom met rechte stam, piramidale kroon en schuin opgaande takken.
BLADERE:-<: enkelvoudig, eivormig, onregelmatig ingesneden , met 1-2 paar zijblaadjes aan de voet van de bladsteel; helder groen.
Deze reeds in 1789 in Engeland gevonden éénbladige es wordt de laatste jaren meer
en meer geplant ; is een mooie , s l anke straatboom met doorgaande kop.
Ofschoon zaailingen van 'Diversifolia' voor het grootste gedeelte enkelvoudige
bladeren hebben, variëren deze zeer in groeiwij ze. Er zijn in verschillende kwekerijen
in de loop der tijden van deze zaailingen geoculeerd, zodat er variatie is in de kwekerijen; vaak hebben deze bomen minder goede eigenschappen .Vermeerdering van het
goede type is aan te bevelen.
De Keuringscommissie heeft in 's-Hertogenbosch een rij prachtige , uniform groeiende
bomen gekeurd (zie foto). Uitsluitend van de selectie 'Den Bosch' wordt door de
N .A.K.B. oculatiehout verspreid.
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Een fijnbladige kleine es, die vooral in de wind een bijzonder levendige en elegante
indruk maakt. De zachtgele herfstkleur is ook zeer aantrekkelijk. Een kleine boo m ,
zeer geschikt voor straten met dichte bebouwing en als parkboom.
Ofschoon éénj arige loten meest niet meer cl an 50/60 (80) cm groeien, is onderveredeling toch aan te bevelen; bovengeënte bomen geven een meer bolvormige kroon.
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* * Fraxinus ex celsior 'Eureka'
GIWEIWIJZE: g rove, sterk groeiende boom met mooie rechte stam en doorgaa nde
kop; vormt een open, breed-kegelvormige kroon.
BL.-\DERE:\: slechts 3-5 paar grote zij bladeren, ,,·ijd uiteenstaand; lichtgroen.
Deze selectie gro::it het sterkst van alle Fraxinus excelsior cultivars. Draagt eerst
op t a melijk oude leeftijd enkele vrouwelijke bloei,,·ij zen, doch geeft weinig zaad.
Maakt in de kwekerij Z\\·are zijta kken, ''at echter op latere leeftijd niet meer opvalt.
Loopt in het voorjaar tamelijk vroeg uit.
D eze goed g roeiende es met open kroon is een zeer goede aamvinst voor ,,·eg- en straatbeplanting . Bovendien wordt deze cultivar door het Bosbomvproefstation " De
Dorschkamp" te \\'ageningen aanbevolen als goede houtproducent.
In 1947 door Van der Have gevonden op zijn terrein te 's-Gravenpolder; ,,·as t oen
een 30 jaar oude boom . Op 8 mei 1950 ingeschreven in het Centraa l R assenregister
onder ::\'r. 107.
o Fraxinus excelsior 'Hessei'
GJWEIWIJZE: b oom met brede kroon en bijna horizontaal afstaan de takken .
BLADERE X : enkelvoudig, tamelijk groot en breed, heldergroen.
Deze selectie uit 'Diversifolia', door H erm. A. Hesse in Duitsland in 1937 in de handel
gebra cht heeft bredere , frisser groene bladeren , die tot laat in de herfst aanblijven.
Een groot nadeel van deze cultivar is, dat hij zeer vatbaar is voor vraat van keverlar ven in de oksels van de t\\·ijgen, ,,·aardoor wo::keringen ontst aan als Z\\·arte wratten. Dit is vooral merkbaar op vochtige gronden . Bovendien geeft de brede groei''ij ze met horizontaal st aande takken moeilijkheden bij straat beplanting.

* Fraxinus excelsior 'J aspidea' - "Goud-es"
GROEI\v!JZE: goede p arkboom met rechte stam en breed-piramidale kroon.
DLADERE:\: normale grootte; lopen geel uit, ,,·orden daarna groen en in september geelbont, in oktober geheel geel.
Niet alleen de tijdelijk goudgeel gekleurde bladeren, ook de geelgestreepte, in de
\\·inter geel-gekleurde t \-vijgen maken de "Goud-es" tot een aantrekkelijke boom .

* * Fraxinus excelsior

'Westhof's Glorie'
GROEIV\'IJZE: gezonde, stevige boom met rechte stam en breed-ovale tamelijk gesloten kroon, schuin opgaande takken en doorgaande kop.
BL.-\DE J~Ex: 5-7 paar blaadj es, glimmend donkergroen .
Deze nu meest aangeplante es loopt laat uit, wat bela ngrijk is in verbanel met nachtvorsten. Het feit , dat deze es géén zaad geeft is een groot voordeel.
Deze cultivar is in 1947 door het Staatsbosbeheer en J. C. van 't vVesteinde gevonden
in een aanplant la ngs de Rijksstraatvveg tussen Sleeuwijk en Nieuwendijk bij Gorinchem in een dert igjarige beplanting. Uit een 30-tal exemplaren is Nr. 27 bij vermeerdering één van de beste groeiers geble ken . Deze is onder de naam 'Westhof' s
Glorie' in 1948/49 in de handel gebracht.
Ingeschreven in het Centraal Rassenregister op 18 juli 1949 onder Nr. 96; de licen tierechten staan op naam van Gebr. van ' t vVesteincle, 's-Heer Arendskerke.
Onlangs is ook Nr. 17 van genoemde aanplant ter verdere beproeving in cultuur genomen. Hij valt in de kwekerij op door de sterke groei, fijnere takken en meer piramidale habitus; zou missch ien als straatboom beter zijn clan 'Eureka' .
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Fraxin us ornus
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Fraxinus ornus - "Pluim-es"- Zuid-Europa en West-Azië.
Middelgrote boom (6- 10( 15) m) met rechte stam en brede , meest ronde kroon . De
voornaamste waarde ligt in de witte bloemen in zijdelingse pluimen, 10-12 cm lang ,
die tegelijk met de eerste bladeren verschijnen. De bloemen hebben een zwakke, onaangename geur.
De pluim-es wordt uit zaad vermeerderd , waardoor er nogal wat variatie is in groei ,
hetgeen voor straatbeplanting ongewenst is, al is het voor parkboom niet bezwaarlijk.
De Keuringscommissie heeft een zeer goede selectie aangetroffen in Rotterdam, die
binnenkort in de handel zal worden gebracht , namelijk:

* * Fraxinus

ornus 'Rotterdam' (foto blz. 33)
go2cl groeiende cultivar met rechte stam en sch uin opgaande takken, een breed -piramidale kroon vormend.
BLADEREN: 4- 7 paar blaadjes, donkergroen.
BLOEMEN: uitsluitend mannelijke witte bloe:nen (dus geen zaad); zéér rijk
bloeiend in mei, in trossen over de gehele lengte van de twijgen.
Deze nieuwe cultivar is door zijn goede habitus en rijke bloei een zeer waardevolle
aanvulling, zowel voor beplanting in smalle straten als voor parkboom. (Zie foto ). In
I-{ otterdam groeien oculaties zowel op F. excelsior als F. ornus; met het oog op de
lelijke vergroeiingsplaats is onderveredeling aan te raden.
De N .A.K.B. zal binnenkort hiervan venneercleringsmateriaal ter beschikking
kunnen ste llen.
GROEIWIJZE:
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Fraxinus oxycarpa - Zuid-Europa tot Perzië en Turkestan.
Middelgrote boom van 10- 15 m met rechte stam, brede , meestal ronde of ovale kroon
en glan zend donkergroene bladeren. De klei ne olijfkleurige knoppen zijn het duidelijkste kenmerk ter onderscheiding van F. excels-ior. Deze es is bij duizenden na de
de eerste wereldoorlog uit Italië ingevoerd en is in vele parken aangeplant, o.a.
Noorderplantsoen in Groningen en Zuiderpark in Den Haag. Is zeer variabel.
Twee selecties zijn gekeurd namelijk:
s Fraxinus oxycarpa 'Monophylla'
syn . Fraxinus ang·z,tstifolia 'Monophylla '
Fraxinus angustijolia 'Veltheim ii '
Frax-inus veltheim-ii
GIWE IWIJZE: in de jeugel piramidaal, later breed-piramidaal tot biJna bolvormig.
BLADERE:\: enkelvoudig, soms met 2 kleine zijblaadjes aan de voet, betrekkelijk
klein (5- 12 cm), onregelmatig scherp getand, kaal , glanzend donkergroen.
In vergelijking tot de éénblad ige vorm van Fraxinus excelsior heeft de meest als
'Veltheimii' bekende es donkerder groene, kleinere bladeren; vooral het jonge schot
is fris groen; de kroon is breder en daardoor beter als parkboom clan als straatboom
te gebruiken.
Deze cult i var heeft op natte gronden last van kanker en elient dus uitsluit end op droge
en zandige gronden te worden geplant.

* * Fraxinus

oxycarpa 'Wollastonii' (foto blz. 35)
syn. Fraxinus excels-ior 'Wollaston ii '
GROEIWIJZE: matig sterk gro eiende boom met rechte stam en opgaande, mom
gesloten brede, dicht bebladerde kroon.
BLADEREN: geveerd, eerst lichtgroen, later glimmend diepgroen met in de herfst
mooi violette herfstkleur.
Deze door de Gemeenteplantsoenendienst Den Haag, uit E ngeland ontvangen es is
nog wein ig verspreiel; hij is de aandacht zeker waard, zowel voor straat- als parkboom . Goede habitus, mooi loof met aantrekkelijke herfstkleur. Groeit op drogere
gronden clan de Fraxinus excelsior cultivars.

Fraxinus oxycarpa '\Vollastonii'
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Fraxinus pennsylvanica - Oostelijk Koord-Amerika.
syn. Fra xinus pubeseens
Een zeer grote boom (20 m) met zacht behaarde, tamelijk slappe twijgen en bruine
knoppe n. Deze soort is variabel in groei; in het wild vindt men ook de var. lanceolata
(syn . Fraximts váidis), die in Amerika meer v\·ordt gekweekt dan de soort en aldaar
"Green Ash " wordt genoemd.
In Nederland wordt nog sporadisch een vorm met geel-gevlekte bladeren gek\\·eekt ,
cv. 'Aucubaefoli a'.
Uit deze zeer variabele soort is door vV. ]. Hendriks te Amsterdam een sterk groeiende
vorm geselecteerd, welke doo r de firma Lombarts in Zundert is verspreid, namelijk :

* Fraxinus

pennsylvanica 'Zundert'
zeer sterk groeiende, opgaande boom met wijduitstaande , iets opgaande takken en doorgaande kop, een ijle kroon vormend.
BLADERE;-; : zeer groot, matglanzend, donkergroen.
Deze selectie is door zijn sterke groei vooral voor beplanting langs grote ,,·egen aanbevelingswaardig. Verliest echter einde september reeds veel blad .
GROEIWIJZE :

SUMMARY
In this artiele seve1•al Fraxinus cultivars are listed which have been evahtated for their
value as trees for parhs and st1•eet-planting. The merit stars (* - good, ** - very good , *** excellent, s - for special pt.wposes and o - not worthy of cultivation) have been awarded by th e
Selection Committee of the N.A.K.B. (General Netherlands Inspeetion Service). The growing
hab·i t and leaves have been mentioned separately in this article. Recommended are:
* F. americana microcarpa - rmmdish crown; darh green leaves, ttwning pttrplish and yellow
in autumn. Budding-wood will be distributed of the tree in the photograph.
** F. excels·ior 'Diversifolia' - pyramidal habit; leaves si1'nple; very good, stender streeltree
with as eending branches. Because of the mixture occurring insome rmrseries, the N .A .F:..B .
has selected mother-trees for distribution of bttdding-wood.
* F. excelsior 'Elegantissinia' - slow growing; light green small leaves, soft yellow atttum n
colmtr; good, elegant small tree.
** F. excelsiDT 'Eureha' - strong growing with a straight trunh and open crown. Selectedas
one of the better jast growing trees for raad-planting.
* F. excelsior 'J aspidea' - broadly py1•arnidal crown; leaves yellow at first , green in summer
and yellow again in October.
** F. excelsior 'Westhof's Glorie' - straight tnmh, braad aval crow n with ttpright branches;
darh green, glossy leaves; a rnale farm., tomjolding late. The most commonly planted cultivar along roadsides.
** F. ornus 'Rotterdam' - sturdy s1nall tree with as eending branches , forming broadly pyramidal crown; darh green leaves, male. Free-flo wering in JI!Iay. Ne w cultivar selected
by the City Parhs Department at Rotterdam.
** F. oxycarpa 'vVollastonii' - jo1'1ns a well-branched, densely leaved tree; glossy g1•een leaves,
turning purplish in the autumn . Good street- and parhtree, growing on drier soils tha n
F. excelsior cultivars.
* F. pennsylvanica 'Zundert' - very jast growing, zvidely branched ttpright t1•ee, rather open
crown; large leaves.
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