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Euonymus europaeus

70

hoorntjes aan lange steeltjes die als ze 
openen oranje zaden laten zien. De groen-
blijvende kardinaalsmutsen lijken 
afgezien van hun vruchten helemaal niet 
op de bladverliezers. Euonymus fortunei, 
Japanse kardinaalsmuts, heeft groen 
blad, wordt 1,5 m hoog maar kan ook 

tegen een muur klimmen of als bodem-
bedekker of haagje gebruikt worden. 
De oorspronkelijke groene vorm wordt 
zelden aangeplant, bijna altijd wordt de 
voorkeur gegeven aan een van de vele 
bontbladige cultivars, zoals de goudbonte 
Euonymus fortunei ‘Emerald ’n Gold’.
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Van deze uit centraal China afkomstige 
plant bestaan maar een paar soorten, 
kruisingen en cultivars. De meest 
voorkomende Exochorda ‘The Bride’, 
die al in 1904 in een catalogus voorkwam, 
heeft hangende takken. In april en mei 
bloeit deze 2 tot 2,5 m hoge plant met 
zuiverwitte bloemen aan de uiteinden 

van de takken. De bloemknopjes lijken 
op parels. Na de bloei verschijnen de 
bruingroene stervormige vruchtjes. 
De struik hoeft niet gesnoeid te worden, 
hoogstens kunnen de lange takken in het 
voorjaar teruggenomen worden om de 
plant in model te houden. Ook geschikt 
als gevelplant.

Exochorda parelstruik   



Forsythia x intermedia

Forsythia x intermedia
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Vroeg in het voorjaar is een Chinees 
klokje niet te missen. De struik is dan 
overdekt met gele bloemen. Het is een 
wat slordig groeiende struik die het 
beste na de bloei flink teruggesnoeid kan 
worden om een goed model te houden. 
Door de uitgebloeide takken eraf te 
knippen wordt de groei van nieuwe 
scheuten gestimuleerd die het volgende 
jaar bloeien. Na de bloei is het een 
saaie struik zonder verdere sierwaarde. 
Van de zes soorten komen er vijf 
oorspronkelijk in China, Japan en Korea 
voor. Forsythia x intermedia ontstond al 
in 1878 uit een kruising van Forsythia 
suspensa en Forsythia viridissima. Van 
deze kruising werden veel cultivars 
ontwikkeld. Forsythia x intermedia 
‘Spectabilis’ bloeit rijk en wordt het 
meeste gekweekt. Forsythia x intermedia 
‘Densiflora’ heeft grotere bloemen, 
maar bloeit iets minder rijk.

Forsythia Chinees klokje   

Fothergilla major

75

Deze lage bladverliezende struikjes 
komen oorspronkelijk uit het oosten van 
de Verenigde Staten. Fothergilla gardenii 
wordt 1 m hoog en bloeit in april met 
geurende witte bloemen. De bloemen 
hebben geen kroonbladen, maar bestaan 
uit toefjes meeldraden. Tegelijk met 

de bloemen loopt het blad uit dat in de 
herfst opvallend mooi verkleurt naar geel, 
oranje en rood. Fothergilla major wordt 
2-2,5 m hoog, de witte bloemen die samen 
een bolvormige bloeiwijze vormen zijn 
iets roze van kleur. Ook deze soort heeft 
een mooie herfstkleur.

Fothergilla lampenpoetserstruik   



Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
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De gewone es, Fraxinus excelsior 
komt in heel Europa in het wild voor. 
De boom kan 30-40 m hoog worden en is 
bladverliezend. De bladeren bestaan uit 
7-13 deelbladjes en ze bloeien voordat 
ze in blad komen. Essen lopen laat in 
het voorjaar uit in opvallende zwarte 
bladknoppen. Na de bloemen verschijnen 
de gevleugelde vruchten die door de wind 
verspreid worden. De es laat zich net 

als een wilg goed knotten en het sterke 
essenhout wordt o.a. gebruikt voor 
stelen van gereedschap. De laatste jaren 
heeft een uit Oost-Azië geïmporteerde 
schimmel voor een kaalslag onder 
de essen gezorgd. Infectie met deze 
schimmel zorgt voor de essentaksterfte. 
Veel bomen moesten omgezaagd worden. 
Onaangetaste bomen worden gebruikt 
om resistente rassen van te kweken. 

Fraxinus es   

Fraxinus excelsior ‘Pendula’

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
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Fraxinus ornus, pluimes, Fraxinus 
americana, Amerikaanse es, en Fraxinus 
pennsylvanica, zachte es, zouden minder 
gevoelig zijn. Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 
is een langzaamgroeiende boom met 
sterk afhangende takken die 8-10 m 
hoog wordt. Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, 
goudes, wordt 10-12 m hoog, heeft gele 
twijgen en geelgroen uitlopende bladeren 
die lichtgroen worden en een opvallende 
goudgele herfstkleur. De 15-20 m hoge 
smalbladige es, Fraxinus angustifolia 
‘Raywood’, verkleurt in de herfst 
bijzonder mooi oranje tot paarsrood.


