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ACER
KEURINGSRAPPORT VAN DE
REGELINGSCOMMISSIE SIERBOMEN N.A.K.B.

Het geslacht Acer is zeer uitgebreid. We kennen zowel zeer grote bomen als betrekkelijk
lage struiken. Gevariëerd in groeiwijze, in blad en bladkleur, zijn er onder de esdoorns zeer
gewaardeerde straat- en parkbomen.
De meer beperkte ruimte in straten heeft gemaakt, dat verscheidene cultuurvariëteiten met
kleinere of smallere kronen meer en meer de aandacht vragen, ook in het buitenland. Daarnaast zijn ook Nederlandse selecties van de gewone esdoorn, speciaal geschikt voor wegbeplanting, in de kwekerijen verschenen .
De Regelingscommissie Sierbomen N.A.K.B. heeft speciaal aandacht besteed aan die esdoorns, die als park- en straatboom de aandacht verdienen. Voor vele cultivars van
de " Japanse Acers" wordt verwezen naar het aan deze groep gewijde artikel in dit nummer.
Niet gekeurd is een groep kleinere esdoorns uit de reeks MACRANTHA, die opvallen door de
gestreepte schors; zoals Acer capillipes, davidii, grosseri, pensylvanicum en fujinerve. H et
is de bedoeling hiervan later een rapport te publiceren.
STRAATBOMEN. Aan straatbomen worden zeer zware eisen gesteld. Ze dienen onder tamelijk
ongunstige omstandigheden van grond, grondbedekking (tegels!) en wind toch goed te
groeien . Uit het rapport blijkt, dat de keuringscommissie van de N.A.K.B. de volgende esdoorns voor het Nederlands klimaat aanbeveelt:
WEGBEPLANTING: grote, windvaste bomen :
* * * Acer pseudoplatanus 'Negenia'
STRAATBEPLANTING, GROTE BOMEN:
* * Acer pseudoplatanus 'Erectum', groenbladig
* * A eer pseudoplatanus 'Rotterdam', groenbladig
* * Acer pseudoplatanus 'Spaethii', onderzijde van het blad purperkleurig
STRAATBEPLANTING, SMALLERE STRATEN:
* Acer lobelii (speciaal voor drogere gronden)
* Acer platanoides 'Cleveland' (niet op vochtige, veenachtige gronden)
* * * Acer platanoides 'Schwedleri' (dito)
STRAATBEPLANTING IN GROENSTROKE N EN PLEINEN:
* * Acer campestre 'Elsrijk'
* Acer cappadocicum ' Rubrum'
* * * Acer platanoides 'Globosum '
Voor PARKBEPLANTING zijn alle goedgekeurde esdoorns geschikt. Wil men variatie brengen
door kleur van de bladeren, dan komen we tot de volgende indeling:
GEELBLADIG EN BONTBLADIG:
Acer platanoides 'Drummondii ' (zilverbont)
Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense (geel in het voo rjaar)
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' (geelbont)
DONKERBLADIG:
Acer cappadocicum 'Rubrum' (vooral voor zandgrond)
Acer platanoides 'Faassen's Black' (zeer donkerbruin)
Acer platanoides 'Schwedleri' (in het voorjaar bruin)
Acer pseudoplatanus 'Spaethii' (onderkant van de bladeren purperkleurig)
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Acer campestre - "Spaanse Aak"- Europa en Klein-Azië
De bekende "Spaanse Aak" wordt meer als haag en als vulhout gebruikt dan als
straatboom . Kan zeer goed schaduw verdragen en groeit op alle gronden . Als alleenstaande boom niet goed bestand tegen zeewind.
Vormt een boom van tweede grootte; de takken zijn soms met kurk bedekt, de bladeren (3- 10 cm) zijn 3- 5 lobbig, stomp, lichtgroen.
Deze soort wordt betrekkelijk weinig als boom gekweekt ofschoon hiervan zeer mooie
bomen bekend zijn. Het duurt lang voordat men een goede stamboom heeft. Door
de bijzondere winterhardheid is er wel vraag - vooral voor export naar noordelijke
landen - voor deze boom. Daar de uit zaad gekweekte bomen onderling zeer veel
variatie tonen, werd reeds jaren geleden gezocht naar meer uniform-groeiende klonen.
C. P. BROERSE, Amstelveen selecteerde in 1953 twee vormen, n .l. 'Elsrijk' en 'Zorgvlied' , die jammer genoeg tot nu toe weinig verspreiding hebben gekregen, enerzijds
door de toendertijd kleine interesse in goede, geselecteerde bomen, maar ook doordat
deze te lang in handen bleven van te weinig kwekers. Behalve genoemde klonen zijn
er momenteel in Nederland op meerdere plaatsen selecties in onderzoek, o.a. 111
's-Hertogenbosch (zie foto blz. 4).
/
* * Acer campestre 'Elsrijk' (Broerse 1953)
GROEIWIJZE: mooi gesloten breed-kegelvormige, later breed-eivormige kroon ;
boom van derde grootte.
BLADEREN: don kergroen, betrekkelijk klein (4-6 cm)
Deze boom werd door C. P. BROERSE, AMSTELVEEN geselecteerd uit een groep bomen
in Amstelveen. De strakke, brede kegelvorm, te zien aan een ongeveer 12-jarige
boom in het Belmonte Arboretum te Wageningen wordt op oudere leeftijd meer
breed ei-vormig. Een ideale, kleine straat boom, bij voorkeur in groenstroken.
Kwekersrecht is in 1959 vervallen .
o Acer campestre 'Pulverulentum' (Duitsland 1859)
GROEIWIJZE: brede, losse kroon.
BLADEREN: geheel fijn geel-wit gespikkeld ; er komen veel groen bebladerde takken voor.
Een exemplaar van deze cultivar staat in het Belmonte Arboretum te Wageningen.
Heeft géén sierwaarde.
o Acer campestre 'Zorgvlied' (Broerse 1953)
GROEIWIJZE : smal eivormige kroon.
Deze selectie lijkt op 'Elsrijk ', heeft smallere kroon; groeit
gemist worden.

Acer campestre, selectie Den Bosch
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Acer cappadocicum - Kaukasus, Klein j<zië
syn. Acer colchicum
A eer laetum
Deze boom van tweede grootte vormt een brede kroon met 5- 7 lobbige, 8- 14 cm
grote bladeren . De soort met groene bladeren wordt in Nederland niet gekweekt,
wel de cultivar 'Rubrum'.
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s Acer cappadoei cum 'Aureum' (Hesse 1914)
GROEIWIJZE: kleine boom met brede kroon met afstaande takken.
BLADEREN : geel, aan het jonge schot zeer mooi bronskleurig.
Deze betrekkelijk weinig voorkomende cultivar is zeer mooi, jammer genoeg verbranden de gele bladeren in felle zon. Attractieve parkboom door het kleuren-effect
van het loof.

*

Acer cappadocicum 'Rubrum' (Duitsland 1836)
syn . Acer colchicurn 'Rubrum'
Acer laetum 'Rubrum'
GROEIWIJZE : goede boom van tweede grootte met brede, bijna ronde kroon zonder hoofdtak en afst aande takken .
BLADEREN : in het voorj aar bruinrood getint, later donkergroen.
Een goede pa r kboom door de mooi gekleurde bladeren en goede habitus, vooral
geschikt voor zandgrond . Kan als straat boom worden gebruikt, mits in groenstroken
geplant ; t ussen tegels groeit hij minder goed.
Wordt n og voorna melijk door afleggen gekweekt ; kan echt er zeer goed door zomerst ek worden vermeerderd.

o Acer hybridum
A eer opalus x pseudoplatanus
GROEIWIJZE : flinke boom, 12-15 meter, met brede, onregelmatige, iets ronde
kroon.
BLADEREN: op die van A. pseudoplatanus gelijkend, maar 3-lobbig, donkergroen .
Zeer flink exemplaar van deze vrij onbekende boom staat in het Belmonte Arboretum
te Wageningen. Is moeilij k te vermeerderen en wordt ook daarom niet aanbevolen.

*

Acer lobelii -Gebergt e van Zuid-Italië -fot o blz. 7
GROEIWIJZE: flinke, zuilvormige boom ( I5- 18 m), op oudere leeftijd meer vaasvormig.
BLADEREN : heldergroen , 5-lobbig, 10- 15 cm , lobben toegespitst, op die van A .
platanoides gelijkend, aan licht-blauwachtig berijpte twijgen.
Deze Italiaanse Esdoorn komt betrekkelijk weinig voor, ofschoon zeer mooi en bij zonder geschikt voor straten, waar een brede boom niet gewenst wordt. Mooie 40--50
jaar oude bomen staan in Rotterdam en in het luiderpark in Den Haag. Vijftien jaar
oude bomen , als straatbeplanting, o.a. in 's-Hertogenbosch (zie foto) .
Ofschoon de herkomst zou vermoeden dat deze soort matig winterhard zou zij n , is dit
in Nederland niet het geval ; alléén jonge boompjes zijn kwetsbaar , vooral onderaan
de st am .
Een aanbevelenswaardige smal opgaande st r aat boom, vooral voor drogere gron den .
Is waarschijnlijk weinig verbreid, omdat het oculeren op Acer platanoides niet gemakkelijk is. Kan ook door zaad worden vermeerderd, maar is dan iets variabel in
groeiWIJze.
Acer platanoides- "Noorse Esdoorn"- E uropa, Kaukasus.
De " Noorse Esdoorn" is een flin ke boom van 15-20 meter met t amelijk brede kroon .
De bladeren zij n heldergroen, I 0-18 cm, 5-lobbig, lobben weinig toegespitst. De opvallende heldergele bloemen verschijnen voor het blad in april. De herfstkleur, meest
geelachtig, is attractief. Is een goede pa rkb oo m en straa tb oom, indien niet geplant op vochtige en veenachtige gronden ; verdraagt geslot en wegdek niet zo goed
als Acer pseudoplatanus. Kan goed schaduw verdragen, wat van belang kan zijn bij
beplanting aan de schaduwkant van huizen.
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W ordt in Nederland minder aangeplant dan Acer pseudoplatanus, maar wordt voora l
gekweekt voor export naar Canada en noordelijke landen. De uit zaad gekweekte
bomen variëren nogal wat in groei en vorm van de kronen. Vandaar, dat er de laatst e
jaren in Amerika verscheidene selecties in de handel zijn gekomen met normaal groene,
5-lobbige bladeren , onderling verschillend in vorm van de kroon en in de groeikracht,
o.a. 'Almira', 'Charles F . Irish', 'Cleveland', 'Emerald Queen' , 'Olmst ed ' en 'Summershade'.
Vele hiervan zijn in Nederland als jonge exemplaren in de kwekerijen aanwezig . Aangezien er geen flinke bomen konden worden gekeurd is nog geen waarde toegekend.
Ze worden hier volledigheidshalve vermeld met de beschrijvingen van de winners.

A eer platanoides 'Almira' (Scanlon, U .S.A. 1948)
GROEIWIJZE: kleine boom met rond-schermvormige kroon, platter en breder da n
'Globosum' .
BLADEREN: normaal.
Deze kleine boom kan "onderverdeeld " worden en maa kt dan een minder uitgesproken bolvorm dan 'Globosum'. Lijkt niet bij zonder opvallend.
Naam in Nederland beschermd (Merkenrecht) .
Acer platanoides 'Charles F. Irish' (Scanlon, U.S.A. 1948)
GROEIWIJZE : grote boom met brede, bijna ronde kroon.
BLADERE N: groen, iets kleiner dan de soort.
Is de grootst e van de SCANLON-selecties.
Naam in Nederland beschermd (Merkenrecht) .

E en door de mooie kleur opvallende pa r k b oo m . H eeft beste grond nodig om zich
goed te ontwikkelen.
Deze cultiv ar word t vooral voor export gekweekt, waar bontbladige bomen meer
waardering hebben dan in Nederland .

Acer platanoides 'Emerald Queen' (U.S.A.)
GROEIWIJZE : volgens de beschrijving zeer sterk groeiende boom met goede hoofdtak.
BLADEREN: lichtgroen, met licht rose-rode kop in het groeistadium .
Deze Amerikaanse select ie zou één van de betere, st erk groeiende cultivars zij n voor
straatbeplanting. Is in Nederland nog niet bekend.
o Acer platanoides 'Erectum' (Slavin , U .S.A. 1931 )
Zuilvormige groeiende cultivar, afkomstig uit R oehester P ark, R ochester, N. Y . in
U .S.A. en aldaar bekend als " R ochest er Maple" . Direkt na de t weede wereldoorlog
in Nederland geïmporteerd. Bleek zéér zwak t e groeien; de zijtakjes, want grovere
t akken maakt hij niet, st aan horizont aal vanaf de doorgaande spil.
Groeit en vormt zeer slecht en heeft weinig waarde.
Meerdere selecties zijn vroeger alS 'Columnare' en jof 'Erectum ' in Amerika in de
handel gebracht. De beste wordt nu onder de fantasienaam 'Olmsted ' gekweekt.

***

Acer platanoides 'Faassen's Black' (F aassen-Hekkens 1946)

***

Acer platanoides 'Crimson King' (Barbier 1946)
syn. A cer platanoides 'F aassen's R ed'
'Globosum P urpureum '
'Schwedleri Nigrum '
GROEIWIJZE: boom van t weede groot te met dichte, ongelijk kegelvormige kroon,
indien in de jeugd een kopscheut is aangehouden.
BLADEREN: in de jeugd bruinrood, later in de zomer zeer donkerbruin , bovenzijde
st erk glimmend, de gehele zomer goed kleur houdend.
Deze vlak n a de t weede wereldoorlog in de handel gebrachte cultivar komt oorspronkelijk uit de kwekerijen van Tips in België. E r waren aldaar meerdere zaailingen . E én er van werd verspreid door Barbier, Frankrijk onder de naam 'Crimson
King' en onder deze naam in U.S.A. gepat ent eerd . E en a ndere zaailing werd verspreid door J. H. Faassen-Hekkens t e T egelen onder de naam 'F aassen's Black'.
H et verschil is zo miniem, dat ze weld ra dooreen werden gekweekt ; het is b ijna on mogelijk ze t e onderscheiden . Vandaar dat beide hier als gelijkwaardig onder één
hoofd worden vermeld.
Deze boom met glimmende bladeren van standvast ig donker bruinrode kleur heeft
in het buitenland zéér veel opgang gemaakt en wordt aldaar in grote aantallen aangeplant , meer als p a r k- en so lit a i r b o om dan als straat boom. I n Nederland worden
door de meest e t uinarchitekten bomen met een dergelijke opvallende kleur veel minder gebru ikt.
Indien men uitsluitend waarderingsnormen voor gebruik in Nederland zou aanhouden , dan zou * op zij n plaats zijn .

***

Acer platanoides 'Globosum' ( 1878) - foto b lz. 40
GROEIWIJZE : vormt een zeer dichte, ronde, later p la t ronde kroon , zonder neiging
t ot kopvorming.
BLADEREN: normaal, iets kleiner dan de soort, groen, bladrand iets opst aand .
De ' Kogelesdoorn' is een zeer goede p a rk b oo m , ook geschikt voor pleinen , event ueel kleine straten . Dient voor gebruik in Nederland op 2.50 met er stam te worden
gekweekt, voor export word t 200- 220 cm stam gevraagd .

Acer platanoides 'Cleveland' (Scanlon 1947)
GROEIWIJZE : matig grot e boom met opvallend compact e, ovaalronde tot eivormige kroon .
BLADEREN: normaa l.
Deze cultivar heeft in Amerika veel opgang gemaakt als niet te groot wordende boom
met uniforme habitus. Schijnt één van de beste uit de " nieuwere" Amerikaanse sele:.:ties te zijn.
o Acer platanoides 'Columnare' (Simon-Louis ± 1875)
Deze oude F ranse vorm met zuilvormige groeiwij ze en kleine, diep gelobde bladeren
komt in Nederland waarschijnlijk niet voor. W at men hieronder in sommige arboret a
tegenkomt is meestal de Amerikaanse A. platanoides 'Erectum' .
Omstreeks 1952 is onder de naam 'Improved Columnar' een beter groeiende smal
opgaande vorm in de handel gekomen. Deze verwarring gevende naam is later veranderd in 'Olmsted'.

*

Acer platanoides 'Crimson King' - zie onder Acer platanoides 'Faassen's Black'

o Acer platanoides 'Cucullatum'
Opgaande boom van 10- 15 m met groene, bolstaande, gekronkelde bladeren. Deze
oude cult ivar heeft betrekkelijk weinig waarde.

*
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Acer platanoides 'Drummondii' (Drummond, E ngeland 1903) - foto blz. 25
GROEIWIJZE : matig groeiende boom met gesloten, opgaande kroon (indien kopscheut is aangehouden) of met brede, meer vertakt e kroon.
BLADEREN: normale grootte, lichtgroen met regelmatige, tamelijke brede, witte,
soms geelachtig-witte rand. Er komen bijna st eeds takken met geheel groene
bladeren voor.
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o Acer platanoides 'Goldsworth Purple' (Slocock, Engeland 1947)
Deze cultivar gelijkt zeer veel op 'Crimson King' - 'Faassen's Black', maar heeft
meer matbruine bladeren; het jonge schot is helder "licht" rood, meer zoals bij
'Schwedleri'. Zou bredere, meer uitzwaaiende vertakking hebben . Heeft in Nederland
nooit veel opgang gemaakt en kan gevoegelijk worden vergeten.
o Acer platanoides 'Heterophyllum Variegatum'
syn. Acer platanoides 'Aureomarginatum'
GROEIWIJZE: matig grote boom, losse kroon.
BLADEREN.: klein, meestal 3-lobbig, onregelmatig van vorm, naar beneden gekruld; lichtgroen met gele rand . Heeft veel groenbladige takken.
De gekrulde blaadjes geven een iets ziekelijke indruk. Ingevoerd uit Duitsland in
1853; wordt zelden gekweekt. De cultivar 'Drummondii' is veel mooier.
o Acer platanoides 'Lacinatum' ( 178 1)
GROEIWIJZE: zeer matig groeiend met weinig opgaande takken .
BLADEREN: groen, onregelmatig ingesneden, lobben en bladrand sterk naar onder
gekromd als in een klauw, lobben lang en spits getand. In het buitenland
"Eagle's Claw Maple" of "Vogelkrallenahorn" genoemd.
Groeit zwak, heeft weinig sierwaarde.

Acer platanoides 'Royal Red' (U.S.A.)
E en in Amerika, nadat het "patent" op de daar zeer gewaardeerde 'Crimson Ki?g'
was verlopen, in de handel gebrachte nieuwigheid. Z?u nog I?omere donkerbrUine
bladeren hebben en sterker groeien. Enkde planten, lil 1966 lil Nederland. hiervan
geoculeerd, gaven weinig of geen verschil te zien met 'Crimson King'. Het IS nog te
vroeg om hierover verder een oordeel te kunnen geven.
* * * Acer platanoides 'Schwedleri' (Duitsland ± 1869)
GROEIWIJZE: opgaande, forse boom met rechte stam en breed-piramidale, later
meer afgeronde kroon.
. . .
. ..
BLADEREN: in het voorjaar bruinrood, vanaf mei-]Ulll geleidehJk verkleurend tot
donkergroen, herfstkleur bruinachtig groen; bovenzijde glimmend met naar
beneden gebogen bladrand.
Deze oude cultivar is behalve goede parkboom ook geschikt als straatboom.
Heeft niet zo'n sombere kleur als 'Faassen's Black'; groeit sterker en is daardoor een
betere boom, vooral voor straatbeplanting.

Acer platanoides 'Summershade' (U.S.A. 1958)
GROEIWIJZE: volgens de beschrijving fors groeiend, met goede hoofdtak.
BLADEREN: opvallend stevig '(dik), bijna leerachtig.
Deze Amerikaanse selectie is in Nederland niet bekend. Wordt aldaar sterk aanbevolen, omdat de bladeren tegen de felle zon bestand zouden zijn, wat in Europa van
weinig belang lijkt .

s* Acer platanoides 'Lorbergii' ( 1893)
syn. Acer platanoides 'Palmatifidum'
GROEIWIJZE: matig groeiende boom, dicht vertakte, ronde kroon, meestal zonder
hoofdtak.
BLADEREN: lichtgroen, bijna tot de voet ingesneden met diep gelobde slippen.
Een aardige boom met attractief ingesneden bladeren. Kan als solitair worden gebruikt.
Wordt weinig gekweekt, maar is de aandacht waard.

Acer pseudoplatanus- "Gewone Esdoorn"- Europa, West-Azië
In Nederland één van de meest geplante Esdoorns langs wegen en brede straten.
Groeit uitstekend op alle gronden en is zeer goed tegen wind bestand.
Vormt een boom van 20-25(30) meter met brede, regelmatig "lobbige" kroon . De
5-lobbige bladeren zijn donkergroen, dof en stevig ,onderzijde grijs-groen, handvormig
gelobd; de bladstelen zijn roodachtig.
Evenals bij andere bomen variëren de uit zaad. gekweekte ?omen no.gal veel. Voor
straat- of wegbeplanting kan men beter dergehJke bomen met gebrmke?, maar gebruik maken van de in Nederland speciaal voor weg- en straatbeplantmg geselecteerde groenbladige cultivars 'Negenia', 'Erectum' enjof 'Rotterdam' .
. ..
Er wordt in de literatuur een groot aantal (± 50) cultivars beschreven, meest vanerend in bladkleur, waaronder veel bontbladige. De meeste worden niet meer gekweekt.

s Acer platanoides 'Meyering' (J. Meyering, 1958)
GROEIWIJZE: opgaande boom.
BLADEREN: in het voorjaar lichtbruin, bij het uitlopen zeer spoedig groen, in de
nazomer purperkleurig bruin.
Goed groeiende boom. voornamelijk gewaardeerd voor de oranjerode en roo.dbruine
herfstkleur.

Acer platanoides 'Olmsted' (Scanlon, U.S.A. 1952)
syn. Acer platanoides 'Improved Columnar'
GROEIWIJZE: langzaam groeiende boom met zuilvormige tot smal-kegelvormige
kroon.
BLADEREN: normaal.
Deze door Edw. H. Scanion in Amerika in de handel gebrachte vorm is een verbetering van 'Erectum', daar hij zich goed vertakt en goed, ofschoon niet sterk, groeit.
Vormt een smalle kroon en is daardoor zeer geschikt voor smalle straten en als solitairboom op plaatsen, waar een zuilvorm accent aan de beplanting geeft.
Naam in Nederland beschermd (Merkenrecht).
o Acer platanoides 'Reitenbachii' (Reitenbach, Duitsland 1874)
GROEIWIJZE: boom, langzamer groeiend dan 'Schwedleri', met brede, soms wat
losse kroon .
BLADEREN: in het voorjaar (zeer kort) bruinrood gekleurd, spoedig donkergroen;
de herfstkleur in oktober is bruinrood; bladrand iets opstaand.
Deze weinig gekweekte boom van tweede grootte is bijna uit de kwekerijen verdwenen.
Heeft eigenlij k alléén waarde door de roodachtige herfstkleur. Géén straatboom.
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s Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' (Engeland 19 14)
GROEIWIJZE: dwergstruik van hoogstens 2-3 meter, meestal als half-. of hoogstam
boompje gekweekt; maakt dan een dicht, bijna bolvormig kroon~Je.
.
BLADEREN: zeer opvallend, vooral in het voorjaar. De kleur van de JOnge blaadjes
is fijn geelachtig gespikkeld met rose tinten, in de zomerJichtgeel bestoven,
aan de onderzijde groen. Heeft veel van zonnebrand te liJden.
Een klein stamboompje, vooral gevraagd voor export, om de zeer mooi gekleurde
voorjaarsbladeren. Groeit zwak.
..
.
De cultivar 'Prinz Handjery' gelijkt hierop; de bladeren van deze ZIJn echter hebtpaars aan de onderzijde.

*

Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense' (Schotland 1697)
GROEIWIJZE: goed groeiende boom met breed-piramidale kroon, sterker groeiend
dan 'Worleei'.
BLADEREN: groot, weinig ingesneden, meest 3-lobbig (!),vooral aan jonge ~ l a
deren, in het voorjaar heldergeel, spoedig licht matgroen; blad verbrar1dt met.
Opvallend is dat de bladeren zich ruim een week eerder tonen dan biJ andere
cultivars.
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Deze in I 697 in Corstorphine bij Edinburgh, Schotland gevonden cultivar is bijna
uit cultuur. Als zeer goede parkboom is hij een plaats in het sortiment waard.
De naam 'Flavomarginatum', door sommige auteurs voor deze cultivar aangehouden,
lijkt onjuist. De bladeren zijn niet geel gerand, maar (in het voorjaar) geheel geel.

**

Acer pseudoplatanus 'Erectum' - foto blz. 4 I
syn. A eer pseudoplatanus 'Nachtegaal plein' (Doorenbos I 935)
GROEIWIJZE: forse boom van eerste grootte, in de jeugd breed-zuilvormig, op
oudere leeftijd breed-opgaand met min of meer opgaande takken.
BLADEREN: normaal donkergroen, jonge topblaadjes licht gekleurd.
Geselecteerd door S. G. A. DooRENBOS in I 935 in een beplanting op het Nachtegaalplein in Den Haag. Is een zeer goede, sterk groeiende straatboom, ofschoon men er op
moet rekenen, dat deze tamelijk breed kan worden. Is in I 949 onder controle van de
N.A.K.B. geplaatst.
N.B. Gelijkt zeer veel op de cultivar 'Rotterdam' en heeft als straatboom ongeveer
dezelfde waarde. Als onderscheiding kunnen volgende gegevens dienstbaar zijn:
'Erectum': bladvoet tamelijk vlak
'Rotterdam': bladvoet diep ingesneden

s Acer pseudoplatanus 'Erythrocarpum' (Duitsland ± I864)
GROEIWIJZE: vormt een flinke boom met breed-piramidale kroon.
BLADEREN: groen, onderzijde lichtgroen; bladsteel roodachtig.
Deze vorm heeft waarde door de opvallende grote, mooi roodgekleurde vruchtvleugels, die vanaf juli de boom sieren. Een aardige parkboom; vraagt veel ruimte.
Deze "roodvruchtige" esdoorn werd vele jaren geleden in de Beierse Alpen gevonden;
er zijn zaailingen van verspreid met meer of minder rood gekleurde zaadvleugels.
Als leverancier van oculatiehout wordt door de N.A.K.B. nabouw van een grote
boom in het Arboretum Tervuren, België gebruikt.

*

***
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Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' (Vervaene I864)
GROEIWIJZE: goed groeiende boom met vrij brede piramidale, soms losrond.
BLADEREN: normaal 5-lobbig, in het jonge schot rose aangelopen, geel bont,
spoedig lichtgeel gevlekt en gestippeld.
Een aardige Echtgeel-bonte parkboom van tweede grootte. Deze in België gevonden
geelbonte cultivar wordt voornamelijk voor export gekweekt. Is de mooiste van de
vele geelbonte cultivars.
Er is nogal wat verwarring in de kwekerijen. Onder deze naam komt ook voor (vooral
in België) de cultivar 'Variegatum', die sterker groeit; deze heeft in het jonge schot
zo goed als géén rose schakeringen en is in de zomer iets minder bont.
De kwekers wordt aanbevolen goed te letten op de "soortechtheid" van de door hen
gekweekte 'Leopoldii' of oculatiehout te betrekken van de N.A.K.B.
Acer pseudoplatanus 'Negenia' (N.A.K.B. I 948)
GROEIWIJZE: zeer sterk groeiende boom met vrij breed-piramidale kroon; zeer
windvast.
BLADEREN: donkergroen, groot, zo goed als vlak met aan de top iets opstaande
bladrand; rode bladsteel.
Deze sterk groeiende selectie is na vele jaren keuring door de vroegere Werkgroep
Laanbomen van de N.A.K.B. in 1948 uitgezochte uit een beplanting langs de weg van
Meteren naar Waardenburg en eerst onder Nr. 9 gekweekt. De sterke, gezonde groei
en weinig zaaddracht maakt deze cultivar tot één van de meest langs grote wegen
aangeplante esdoorns.
Ook zeer goede straatboom waar voldoende ruimte aanwezig is.
N.B. Door de "Werkgroep" is ook Nr. I6 onder de naam 'Zenith' verspreid, maar is
later afgekeurd vanwege mindere groei.

s Acer Pseudoplatanus 'Prinz Handjery' (Spaeth I 883)
GROEIWIJZE: dwergstruik van hoogstens 2-3 meter, meest als stamboompje gekweekt; maakt dan bijna bolvormig kroontje.
BLADEREN: in het voorjaar over het gehele blad fijn geelachtig gespikkeld (als
bestoven) met rose-rode s: hakeringen, in de zomer worden de bladeren licht
geelgroen, later meer groen, onderzijde licht paars. Heeft minder van zonnebrand te lijden dan de er op gelijkende 'Brilliantissimum'.
Een klein stamboompje, vooral gevraagd in Engeland, voor de opvallende kl eur van
de bladeren in het voorjaar.
De bladeren van de er op gelijkende 'Brilliantissimum' zijn groen aan de onderzijde.
o Acer pseudoplatanus 'Purpureum' (Engeland I 828)
Reeds vele jaren geleden werden bomen gevonden, waarvan de donkergroene bladeren
van normale grootte aan de onderzijde de gehele zomer en het najaar paars gekleurd
waren. Dit geeft een aardige, niet storende indruk, vooral als de wind door de bomen
waait.
Volgens de literatuur zouden bij 'Purpureum' de zaadvleugels groen zijn, bij 'Purpurascens' lichtpaars. In de kwekerijen worden onder deze naam, en ook 'Atropurpureum' bijna steeds zaailingen gekweekt, verschillend in de kleur van de bladonderzijde, variërend van lichtpaars tot paars. Dergelijke zaailingen dienen niet verspreid te worden als boom, vanwege de variatie in groei etc. De keuringscommiSSie
raadt aan uitsluitend de cultivar 'Spaethii' te kweken.

**

Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' (Vink I 944)
GROEIWIJZE: grote boom, in de jeugd breed-zuilvormig. Op oudere leeftijd breedopgaand met min of meer opgaande takken, wordt twee maal zo hoog als breed.
BLADEREN: donkergroen, rand van de onderste bladlobben uitgezakt.
Gevonden door H. W. Vink in 1944 in een beplanting in Rotterdam. Zeer goede
straatboom met brede, do ch goed opstaande kroon. Gelijkt zéér veel op 'Erectum'
en heeft ongeveer dezelfde waarde als straat boom. Daar de éénjarige scheuten van cv:
'Rotterdam' sterker groeien en de vergroeiing met de onderstam beter IS dan biJ
'Erectum', wordt door sommige kwekers aan eerstgenoemde de voorkeur gegeven.

**

Acer pseudoplatanus 'Spaethii'
syn. Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' (Spaeth I883)
GROEIWIJZE: sterk groeiende boom met opgaande breed-kegelvormige kroon .
BLADEREN: normale grootte, bovenzijde donkergroen, onderzij de de gehele
zomer en herfst donkerpaars. (Zaadvleugels donkerrood gekleurd).
Een fors groeiende, gezonde boom, zeer geschikt als park- en straat boom, ofschoon
rekening dient te worden gehouden, dat hij tamelijk groot en breed wordt. Verreweg
de beste van de zgn. purperbladige vormen.
Deze boom werd in 1883 door Spaeth, Duitsland verspreid onder de naam A eer pseudoplatanus atropurpureum. Deze naam vindt men dan ook in de literatuur (o.a. Boom,
Krüssman) met 'Spaethii' (Hort.) als synoniem. Daar de naam 'Atropurpureum'
naast 'Purpureum' en 'Purpurascens' veel reden tot verwarring geeft is het om praktische redenen aan te bevelen deze zeer goede cultivar, die veel wordt gekweekt, onder
de gebruikelijke naam 'Spaethii' aan te houden.
Dient alleen door oculeren te worden vermeerderd, bij voorkeur van N.A .K.B. hout.

o Acer pseudoplatanus 'Variegatum'
syn. A eer pseudoplatanus 'Albovariegatum'
Evenals 'Leopoldii' een geel- (wit)bonte boom. Groeit sterker dan 'Leopoldii' met meer
geel-wit gemarmerd, groener blad.
Is minder mooi dan cv. 'Leopoldii' (zie ook aldaar).
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*

Acer pseudoplatanus 'Zenith' -

*

*

Acer rubrum 'Armstrong' (Scanlon I955)
Groeit zeer smal-zuilvormig, als een Italiaanse Populier. Zou in Amerika tot I 0 m
hoog worden bij een breedte van 2 meter. Oranje herfstkleur (bij mooi warm najaarsweer). Rode bloeiwijze. Voor zeer smalle straten ( ?) ; is wat dun vertakt.
I n Nederland is de naam beschermd (Merkenrecht).

zie onder Acer pseud. 'Negenia'

Acer rubrum- "Rode Esdoorn"- Noord-Oostelijk Amerika en Canada
GROEIWIJ ZE : in het wild tot 30 m hoog, in Nederland meestal veel kleiner (I 520 m) met tamelijk brede, dichte kroon.
BLADEREN: 3-5 lobbig, diepgroen, onderzijde iets blauwachtig, in de herfst
oranje-rood (soms geel).
De in Amerika zeer gewaardeerde roodbloeiende Acer, aldaar "Red Maple" genoemd,
werd tot voor kort weinig in Nederland gekweekt. Het is een forse boom, die daar
voornamelijk voorkomt in vochthoudende bossen. Houdt niet van kalk, dus bij voorkeur planten op zuur reagerende gronden.
Het is vooral de prachtige oranje-rode kleur van de herfstbladeren, die deze boom zo
opvallend maken. Deze herfstkleuren zijn in Nederland in natte nazomers minder
opvallend, in sommige (warme) herfsten echter wel. De in maart, vóór het blad verschijnende, rode bloeiwijze is mooi. Een goede parkboom voor kalkarme gronden.
Doordat men de soort nodig had als onderstam voor oculatie van enkele Amerikaanse
selecties is er iets meer aandacht besteed aan de soort, die op zichzelf ook waardevol is.
Men dient echter deze reeds in juli-augustus te zaaien, zodra de zaden rijp zijn.
Een tiental jaren geleden werden enkele cultivars door afleggen in zeer kleine aantallen in Nederland gekweekt. Goed wortelt de oude Amerikaanse cultivar 'Schlesingeri', die daarom de aandacht verdient, want oculeren op Acer 1'ubrum van alle cultivars is moeilijk. Van de oudere, zeer weinig gekweekte cultivars kunnen genoemd
worden:
o 'Drummondii', grootbladig, bijna 3-lobbig, met rode bladnerven; rode
herfstkleur.
o 'Pallidiflorum', (syn. Acer rubrum 'Hybridum'), bladeren in de herfst geel
soms iets rood gekleurd, geelachtig bloeiend.
o 'Sanguineum', gedrongen groeiend, betrekkelijk klein bladig, herfstkleur
rood. In Frankrijk geselecteerd.
Acer rubrum 'Schlesingeri' (Spaeth I888)
GROEIWIJZE: matig forse boom met wat slappe takken, een brede opgaande
kroon vormend.
BLADEREN: I2 cm in doorsnede, dus groter dan bij de soort; bij warme zomers,
in de herfst soms mooi rood, in Nederland zelden goed kleurend.
Deze mannelijke vorm, die door Prof. Sargent in de tuin van Schlesinger in Amerika
werd gevonden, werd benaamd om de mooie, rode herfstkleur. Is door Speath, Duitsland in de handel gebracht.
Is in enkele kwekerijen aanwezig, omdat deze cultivar betrekkelijk goed vegetatief
(afleggen en zomerstekken) kan worden vermeerderd.
Acer rubrum - Amerikaanse selecties:
De laatste jaren zijn in U.S.A. meerdere selecties in de handel gekomen, gekozen om
hun goede habitus, iets waaraan men bij het benamen van oude vormen niet dacht.
De verspreiding van de Acer ntbrum-selecties is nog steeds zeer klein. Het moeilijke
oculeren op onderlagen van Acer ntbrU1n staat de meer algemene verspreiding in de
weg. Van de door Edw. H . Scanlon in Olmsted Falls, Ohio, U.S.A. in de handel gebrachte selecties is de cultivar 'Scanlon' wel het meest opvallend, zowel door habitus
als prachtige oranje-rode herfstkleur.
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Volledigheidshalve wordt een viertal cultivars genoemd, die in Nederland door de
firma Alphons van der Bom te Oudenbosch in Nederland worden verspreid. Ze konden
nog niet worden gekeurd door gebrek aan oudere bomen.
De beschrijving is overgenomen uit gegev~ns van de winner.

Acer pseudoplatanus 'Worleei' (Ohlendorff I893)
GROEIWIJZE : matig groeiende boom (tweede grootte) met ongelijk vertakte kroon.
BLADEREN: normaal 5-lobbig, jonge schot éénkleurig goudgeel, later geel, in de
schaduw meer groen; bladstelen rood. Blad heeft van zonnebrand te lijden.
Deze geelbladige esdoorn is in het voorjaar en voorzomer mooi geel ; geeft later een
wat slordige indruk. Een oude cultivar, die vooral voor export wordt gekweekt.

Acer rubrum 'Gerling' (Scanlon I95I )
Boom met breed-kegelvormige kroon; zou geschikt zijn voor straatboom. Geel-oranje
herfstkleur.
Naam in Nederland in de Merkenwet ingeschreven.
Acer rubrum 'Scanlon' (Scanlon I948)
Matig groeiende boom (8-IO meter) met dicht vertakte, zuilvormig tot iets kegelvormige kroon. Heeft oranje-rode heFfstkleur. Van de Amerikaanse groep nieuwigheden
lij kt' 'Scanlon' wel de meest opvallende. Heeft mooi blad, vormt een opgaande, dicht
vertakte bredere zuil en is aJs parkboom, misschien ook als straatboom op geschikte
gronden in smallere straten te proberen. Als laag-vertakte boom in parken en pleinen
zeker aanbevelenswaardig; nog niet van "sterren" voorzien, omdat er in Nederland
géén oudere bomen zijn.
/
I n Nederland is de naam 'Scanlon' beschermd.
Acer rubrum 'Tilford' (Scanlon I949)
De sterkst groeiende selectie (tot I O- I2 m) ; vormt een brede, bijna ronde kroon.
Oranje-rode herfstkleur. Wordt in Amerika aanbevolen voor bredere straten.
Naam in Nederland beschermd (Merkenrecht).
s Acer saccharum - "Suikeresdoorn"- Oostelijk Noord-Amerika en Canada
GROEIWIJZE: grote boom, in het begin langzaam groeiend ; eerst eironde kroon,
oudere bomen meest meer ronde kroon.
BLADEREN: groen, 8- I4 cm, 3- 5 lobbig, diep gelobd; herfst kleur rood en oranjegeel, in Amerika zéér mooi, in Nederland meestal iets minder opvallend gekleurd.
Een in Nederland zeer weinig gekweekte parkboom, die door de prachtige herfstkleur wel de aandacht waard is. De takken zijn zeer windvast.
Het sap van de suikeresdoorn word in Amerika en Canada in de late wintermaanden
afgetapt en dan verwerkt tot een zeer zoete siroop.
Kan misschien beter uit zaad gekweekt worden dan door afleggen, wat in Nederland
hier en daar met weinig succes wordt gedaan.

*

Acer saccharinum- "Zilver Esdoorn"- Midden en Oostelijk Noord Amerika
syn. Acer dasycarpum
GROEIWIJZE: grote boom, zeer los- en breed-vertakt met opgaande en daarna
overha ngende takken, een brede, zeer losse kroon vormend.
BLADEREN: 5-lobbig, soms tot op de helft ingesneden; lichtgroen, onderzijde
zilverachtig blauw berijpt, vandaar de inheemse naam "Silver Maple" .
Een grote park boom, vooral voor kalkarme gronden en hoge zandgronden. Minder
geschikt als straatboom, daar de kroon zeer groot en slordig is. Bovendien breken de
takken spoedig bij sterke wind.
IS

Vanzelfsprekend varieert deze boom in vorm, indien uit zaad gekweekt. Ofschoon
tegenwoordig ook zaailingen in de kwekerijen voorkomen, vooral voor het gebruik
als onderstam van de cultivar 'Wieri' wordt de soort voornamelijk door afleggen gekweekt.
In Oudenbosch en Opheusden treft men in het algemeen twee typen aan, n.l.:
in Oudenbosch: met grote, betrekkelijk weinig ingesneden bladeren, (o.a. bij
C. van Aken)
in Opheusden en Oudenbosch : iets kleinere bladeren dan vorige, ingesneden tot
meer dan de helft (o.a. bij Alph. v. d. Bom)
Laatstgenoemde, die in blad beslist afwijkt van de meeste uit zaad gekweekte vormen,
en een veel minder losse groeiwijze heeft, dient volgens de keuringscommissie apart
benaamd te worden - zie cv. 'Elegant'.

*

**

Acer saccharinum 'Asplenifolium' (De Bie-van Aalst 1925)
GROEIWIJZE : grote boom, tamelijk opgaande groeiwij ze, minder breed overhangend dan 'Wieri'; langere en slappere twijgen .
BLADEREN: zeer diep ingesneden; bladnerven minder spreidend dan bij 'Wieri'.
Een parkboom, weinig afwijkend van de bekende 'Wieri', maar minder breed wordend.
Acer saccharinum 'Elegant' - foto blz. 2
GROEIWIJ ZE : matig grot e boom; vertakt met opgaande, we1mg overhangende
takken.
BLADEREN : betrekkelijk klein, ingesneden tot de helft of iets meer dan de helft
(handdelig).
Onder deze naam dient men de (oude) vorm te houden, die o.a. in Opheusden wordt
gekweekt en die misschien van Spaeth, Duitsland afkomstig is.
Een goede parkboom, met betere, compactere kroon dan de meestal als A. saccharinum gekweekte vorm.
Naam, hier voor het eerst gepubliceerd.
Acer saccharinum 'Laciniatum'- zie Acer sacch. '\iVieri'

o Acer saccharinum 'Lutescens' (Spaeth 1881 )
GROEIWIJZE: brede kroon met onregelmatige vertakking.
BLADEREN: normaal, 5-lobbig, in het voorjaar bronskleurig, spoedig geel-groen.
Een vrij slechte groeier op oudere leeftijd; de kleur van het blad in de zomer is niet
mooi. Kan gemist worden.

*

Acer saccharinum 'Pyramidale' (Spaeth 1885)
syn. Acer saccharinum 'Fastigiatum'
GROEIWIJZE: met zware, opgaande takken, een hoog-ronde kroon vormend, 1Yz
maal zo hoog als breed.
BLADEREN: kleiner dan van de soort, tamelijk diep ingesneden.
De takken breken bij sterke wind; dient alleen gebruikt te worden in het oosten van
het land.

**
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Acer saccharinum 'Wieri' (Ellwanger & Barry 1873)
syn. Acer saccharinum 'Wieri Laciniatum'
- Acer saccharinum 'Laciniatum' (REHDER)
GROEIWIJZE: grote boom met brede, losse kroon en sterk overhangende takken.
BLADEREN: groot, diep ingesn~den , smalle, scherp gezaagde lobben.
Deze bekende boom is een zeer sierlijke parkboom.

BE NAMI NG : Door sommige auteurs wordt de naam 'Laciniatum' aan deze boom gegeven, zoals REHDER aangeeft. Laatstgenoemde baseerde deze naam op Acer wagne1'i
laciniatum (Carrière 1868), een zeer zwak groeiende vorm uit België, ook met diep
ingesneden bladeren, die spoedig verloopt . De juiste naam van de door E llwanger &
Barry , U.S.A. gewonnen vorm is Ace1' saccharinum 'Wieri' .

s

*

Acer zoeschense 'Annae' (Schwerin 1908)
syn . A eer neglectu1n 'Annae'
GROEIWIJZE: kleine boom, brede kroon met dwarse takken.
BLADEREN : 5-lobbig, op die van A. campestre gelij kend; bij het uitlopen roodbruin
gekleurd, oudere bladeren donkergroen.
Deze cultivar is de beste uit de hybride Acc:r campestre x lobelii, die beschreven
wordt als A eer zoeschense, maar waarvan het t ype niet in cult uur is.
Een aardige, kleine parkboom met mooi blad, vooral het roodbruine jonge blad is
sierlijk. In de lat e zomer is het nieuwe schot ook roodbruin gekleurd. Kleine par kb oom vooral voor zandgrond, ook bruikbaar nabij industriegebied. Goed st raatboompje, mits in groenstroken geplant.

SUMMARY
T hose Maples, which can be successfully used as trees for parks and street-planting have been
evaluated by the Selection Commdtee of the N .A .K .B. (General Netherlands I nspection Service) .
The usual merit stars: (*** - excellent, ** - very good, * - good , s - for special purposes and
/
o - not worthy of cultivation) have been used i n this report.
The Committee recowm~ends for the Dutch climate:
For highway planting:
*** A eer pseudoplatanus 'N egenia' - very jast growing, windresistant tree with broadlypyramidal crown, large, darh green leaves. T his cultivar does notproduce many
seeds. Selected by the N .A.KB. in I9.:f.8 for highway planting.
Street trees - large trees:
** Acer pseudoplatanus 'Erectum' - young trees broadly columnar, older trees braader
with more or less upright branches; twi ce as high as wide; leaves dark green.
** A eer pseudoplantanus 'Rotterdam ' - practical identical to 'E rectum', leaves at base
more deeply cut.
** A eer pseudoplatanus 'Spaethii' - (syn. 'Atropurpureum ' ), broadly-conical head;
leaves dark green above, purplish underneath. T he best of the "purple leaved"
Sycamores. (T he name 'Spaethii', mostly used inthe trade has been given preferenee to 'Atropurpureum', as the latter i s aften applied to purple leaved cultivars,
grown fro m seed ).
Street trees - m edium sized trees:
* Acer lobelii - at first columnar, later vase-shaped crown; bright green leaves. Good tree
for narrow streets .
* A eer platanoides 'Cleveland'- compact, ovate toaval crown; normal green leaves .
*** Acer platanoides 'Schwedleri' - medium sized, sametimes growing mto large tree;
foliage brownish-red in the spring, from May-June on changing to darh green.
Smal! trees:
** A eer campestre 'Elsrijh' - dense, broadly-conical, later broadly ovate crown; dark
green leaves.
*** A eer platanoides 'Globosum' - well-hnown "Globe M aple", recommended as accent
tree and for planting in city sq·u ares.
All above mentioned trees are also suitable for planting in parks.
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As park-trees with colmtred foliage the following cultivars can be recommended:
V artegaled foliage:
* Acer platanoides 'Drummondii' - leaves light green with braad, white to yellowishwhite border. Some branches will bear green leaves.
* A eer pseudoplatanoides 'C 01'Storphinense' - broad-pyramidal crown; stronger growing
than 'Worleei' -large, mostly ]lobed leaves, bright yellow in the spring, changing
light green, notsubject to sunburn as 'Worleei'.
* Acer pseudoplatanoides 'Leopoldii' - good habit, rather braad crown; leaves yellow
variegated, partly speckled. Better than the cv . 'V ariegatum', which grows jaster
but kas foliage with less variegation.
Dark coloured foliage:
* Acer cappadocicum 'Rubrum' -medium sized tree- braad, almast roundish crown;
leaves brownish-red in the spring, later dark green. Does not grow well in pavements.
*** Acer platanoides 'Faassen's Black' -medium sized tree; the glossy leaves are very
dark brownish-red. The cultivar 'Crimson King' is so similar that it can hardly
be distinguished.
*** Acer platanoides 'Schwedleri'- foliage brownish-red in the spring, changing todark
green from Jl,fay- June on war· ls.
** A eer pseudoplatanoides 'Spaethii' - large tree, foliage dark green above, purplish
underneath.
The cultivars of the "Silver M aple" (A eer saccharinum) are not recommended for general streelplanting as the branches are rather brittle. As park trees the Committee recommends:
* A eer saccharinum 'Asplenifolium' - 1110re upright than 'Wieri', long slender branches;
leaves less spreading than 'Wieri', deeply cut, aften with small holes in the leaves .
** A eer saccharium 'Elegant' - (New Name ) - more c01npact than most trees of the species;
leaves cut to about half the leaves or even more.
* A cer saccharium 'Pyramidale' - crown not pyramidal, but with strong upright
,z,rowing branches, forming a head 1t times as high as braad. Is not very windresistant.
* Acer saccharinuni 'Wieri' - large tree, loose cown with overkanging branches; deeply
cut foliage. Graceful park tree. (The name 'Laciniatum', based on Acer wagneri
laciniatum (Carrière I868) is not correct for the clone 'Wieri', introduced by
Ellwanger & Barry, U.S .A. The tree described by Carrière is not in cultivation
any more; it grew slowly; the lacinated leaves reverted.
The many cultivars of A. rubrum, mostly of A merican origin need further testing in the Ditlek
climate.
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