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Acer campestre

Hoogte circa 12 m

Kroon ovaal, dichte kroon, grillig groeiend

Schors en takken grijze schors met opvallende kurklijsten

Blad 3/5-lobbig, donkergroen, 6 - 10 (12) cm

Herfstkleur geel

Bloemen kleine, eindstandige tuilen, geelgroen, mei

Vruchten eenzadig, gevleugeld, steeds 2 bijeen

Stekels/doorns Geen

Giftigheid gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee

Grondsoort alle, behalve droge arme zandgrond

Bodemvochtigheid bestand tegen korte overstroming

Verharding verdraagt halfverharding

Winterhardheid 5a (-28,8 tot -26,1 °C)

Windbestendigheid zeer goed

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout

Faunaboom bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, waardboom voor vlinders

Toepassing lanen en brede straten, boombakken, daktuinen, kustgebieden, industriegebied

Vorm hoogstam boom, beveerde boom, meerstammige boom, blok op stam, bol op stam, leivorm op stam,

dakvorm

Oorsprong Europa, westelijk Azië en Noord-Afrika

Acer campestre is een middelgrote boom tot circa 12 m hoog. Door de onregelmatige vertakking wordt geen symmetrische kroon gevormd. De

takken bezitten opvallende kurklijsten, zowel op oud als jong hout. Het jonge loof is bij uitlopen soms iets roodachtig, maar wordt spoedig

donkergroen. De herfstkleur is donkergeel en kan lang aanblijven. A. campestre is in Nederland inheems en wordt al zeer lang door de mens

gebruikt. Niet alleen als boom, maar ook gesnoeid als haag is deze plant zeer functioneel. Mede dankzij het feit dat A. campestre schaduw

verdraagt en in industriegebieden kan groeien is het een veelzijdige plant. Vormt een sterk vertakkende hoofdwortel met zeer veel haarwortels.

Omdat deze plant door zaaien wordt vermeerderd kan er in de nakomelingen enige variatie optreden. Dit uit zich doordat sommige kenmerken

(herfstkleur, kurklijsten op de takken) in meer of mindere mate aanwezig zijn. Acer campestre wordt ook vaak als haagplant toegepast omdat

snoei buitengewoon goed wordt verdragen. Vanwege de vroege sapstroom mag snoei echter nooit in het voorjaar plaatsvinden.
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