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“Mensen en bomen hebben een oeroude relatie: bomen zijn de levende
verbindingsschakels tussen verleden, heden en toekomst.”
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Voorwoord
Den Haag staat bekend als groene woonstad aan zee. Dat willen we natuurlijk zo houden. Bomen zijn zo gewoon, ze horen zo van zelfsprekend bij het straatbeeld, ze vallen vaak niet op.
Maar als de boom in de straat iets gaat mankeren en moet worden verwijderd, dan is er ineens
een gemis.

Het jaar 2009 is het jaar waarin wij het groen in Den Haag vieren. Dat doen we met het
Groenjaar 2009 onder het motto Den Haag Natuurlijk Groen! Ik ben dan ook zeer verheugd
dat er een groot incidenteel budget beschikbaar is gesteld van 6,5 miljoen euro voor het éénmalig wegwerken van de achterstallige vervanging van straatbomen. In de komende jaren
is er structureel meer geld nodig om de huidige kwaliteit van het bomenbestand te behouden
en daar waar nodig te verbeteren. De maatregelen die noodzakelijk zijn om de komende tien
jaar op kwalitatief hoogwaardige en vernieuwende wijze voor onze bomen te zorgen, staan in
deze nota beschreven. We kiezen daarbij voor kwaliteit en diversiteit.
We zullen bomen voor de toekomst planten. En dat is geen nieuwe gedachte.
Maarten Luther, de grondlegger van het Calvinisme, heeft ooit gezegd: “dat als hij zou weten
dat hij morgen zou sterven hij vandaag nog een boom zou planten”. Maar ook in de Koran
staat dat Mohammed heeft gezegd: “dat als de dag des oordeels aanbreekt en je een dadelpalmtak in je hand hebt, je die eerst moet planten”.
Met de nota Haagse Bomen ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’ kan de stad blijven werken
aan de groene uitstraling. Nu, maar ook in de toekomst.
Rabin Baldewsingh,
Wethouder Leefbaarheid
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Als we op de lange termijn bomen in onze stad willen behouden en nieuwe bomen weer
groot willen laten worden dan moeten we op zoek naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden.
Zo moeten we op innovatieve wijze steeds beter over groeiplaatsen voor bomen nadenken en
moeten we een breder en duurzamer assortiment planten. Dat is mogelijk en noodzakelijk omdat het klimaat verandert. Ook gaan we meer bloeiende, vruchtdragende en kleurrijke soorten
bomen planten. Het planten doen we zoveel mogelijk met alle groepen uit de samenleving.

Voorwoord

De Haagse straatbomen verdienen ons respect; ze zijn vaak het eerste stukje natuur dat we tegenkomen als we ’s ochtends de deur uit stappen. Iedere dag zorgen ze voor een beter milieu en
voor verkoeling als het warm is. Ze geven een heldere structuur aan lanen en stralen rust uit in
onze dynamische stad. Daarom moeten wij goed voor onze bomen zorgen.

“Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in derzelver plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand.”
Jacob Cats

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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Mensen en bomen hebben een oeroude relatie:
bomen zijn de levende verbindingsschakels
tussen verleden, heden en toekomst. Immers,
in mijn optiek is de mens niet te scheiden van
de natuur. De mens is de natuur! Wij zullen
samen bomen voor de toekomst planten, als
uitdrukking van het vertrouwen in de
toekomst! En dus in onszelf! Bomen om elkaar
te ontmoeten! Bomen om onszelf te erkennen
en te herkennen!

Om te bepalen waar de komende tien jaar de
aandachtspunten liggen voor het Haagse
boombeheer zijn de volgende stappen gezet:
- Het beleid van de afgelopen tien jaar is
geëvalueerd (zie hoofdstuk 2);
- Met intern en extern betrokkenen is geïnventariseerd waar de kansen en bedreigingen liggen voor de komende periode; door
middel van interviews is in beeld gebracht
in welke behoeften de nieuwe visie moest
gaan voorzien.

Hiermee is een nota ontstaan met thema’s die
een breed draagvlak hebben én wordt een vooruitstrevende aanpak neergezet die zal bijdragen
aan een groener (beleefd) Den Haag!
Dit document omvat de visie en de actuele
thema’s voor het beheer. De uitwerkingen van
de diverse thema’s vormen de basis voor het
“Handboek Haagse Bomen” welke uiteindelijk
alle instrumenten en procedures zal gaan omvatten die van belang zijn voor een doelmatig
beheer van de bomen in Den Haag.
In de aanloop naar deze visie is de definitie
voor straatbomen aangepast. Door deze aanpassing ontstaat een afwijkend aantal straatbomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
Naast de straatbomen kent Den Haag veel andere bomen die bewoners ook als straatboom
beleven of bomen die dezelfde zorg nodig
hebben als de straatbomen krijgen. Om daar
meer duidelijkheid en eenheid in aan te brengen is de definitie van straatbomen verbreed.
Bomen aan de randen van parken en singels
tellen nu mee als straatboom. Een andere
toevoeging betreft ‘solitaire’ bomen die als
essentieel beschouwd worden voor de betreffende beplanting en om die reden al individueel beheerd worden.
Al deze bomen worden nu onder de werking
van deze visie gebracht. Daarmee is de definitie
van straatboom grofweg: alle bomen in en
aan straten tot maximaal 10 meter uit het wegprofiel, met uitzondering van bomen in bossen. Dus bomen aan de rand van het Scheveningsebos zijn hierin niet opgenomen (dat zijn
bosbomen; geen straatbomen), terwijl bomen,
zoals langs de Erasmuszone hierin wel zijn
opgenomen. Deze nieuwe definitie sluit beter
aan bij de beleving van bomen door de burger.
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Den Haag kenmerkt zich door zijn grote rijkdom aan groengebieden en zijn vele duizenden
bomen. Uitgangspunt van deze nota is dat
Den Haag een groene stad is en een groene
stad zal blijven.
Mede door een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand kan Den Haag zich profileren als
“Groene wéreldstad aan zee”.
Den Haag heeft bij het onderhoud van de straatbomen de afgelopen tien jaar gewerkt aan de
hand van het “Stedelijk Beheerplan Straatboombeplantingen 1997 - 2006”. Dit plan vormde
de basis voor het boombeheer waardoor er de
afgelopen tien jaar op grote schaal is geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het
Haagse bomenbestand. Na tien jaar is de balans
opgemaakt en is een plan ontwikkeld voor
de komende tien jaar. In deze visie worden de
hoofdlijnen voor het boombeheer voor de
komende periode van tien jaar weergegeven.

-

Op basis hiervan is de visie op het boombeheer geactualiseerd en is een centraal
thema ontstaan. Daarvan afgeleid zijn de
thema’s voor het beheer voor de komende
jaren beschreven (zie hoofdstuk 3);
Deze thema’s zijn inhoudelijk uitgewerkt
(zie hoofdstuk 4).

Inleiding

Bomen in de stad zijn onmisbaar voor de
groenbeleving, maar ook voor gezondheid,
milieu en natuur. Zij vormen een belangrijk
ordeningselement voor de openbare ruimte
en leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad. Bomen beïnvloeden het
microklimaat in hoge mate. Dat is van groot
belang voor de leefbaarheid in de directe
woonomgeving. Daarnaast dragen bomen in
hoge mate bij aan de natuurbeleving van veel
mensen en vooral ook kinderen. De kwaliteit
van de woonomgeving en dan vooral de hoeveelheid groen daarin, levert een duidelijke
meerwaarde voor woningen, ook in financieel
opzicht: hogere ozb waarde van de woningen.

2

Analyse
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“Als ik zou weten dat ik vandaag zou sterven,
dan nog zou ik een appelboom planten”
Maarten Luther

2.1 Evaluatie gevoerde beleid
Door middel van een analyse van de uitgevoerde plannen en aan de hand van interviews
is het gevoerde beleid van de afgelopen tien
jaar geëvalueerd. Dit leverde de volgende
resultaten op:
Bomen voor de toekomst

Boomziekten

Iepenziektegevallen

Monumentale bomen

De extra aandacht voor monumentale bomen
heeft bijgedragen tot de duurzame instandhouding van deze bijzondere groep bomen met zijn
hoge meerwaarde voor het Haagse groen.
In 4 tranches zijn 1358 monumentale bomen
benoemd. Samen met de Adviesraad Monumentale Bomen wordt het bestand 5 jaarlijks
geactualiseerd. Voor deze bijzondere groep
bomen is een beheerplan gemaakt voor de
periode tot 2015. Hierdoor is het beheer gestructureerd en worden, jaarlijks bij ca. 150
bomen beheermaatregelen uitgevoerd.
Om de bomen extra voor het voetlicht te brengen zijn diverse mogelijkheden benut, zoals het
boek “Als de bomen van Den Haag konden
spreken” en wandelroutes langs monumentale
bomen. De actieve samenwerking met vertegenwoordigers van diverse ‘groene’ belangen-
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Communicatie over bomen

De communicatie is sterk verbeterd. Er is een
website gebouwd, er worden periodiek nieuwsbrieven uitgebracht, folders zijn gedigitaliseerd
en worden doorlopend up-to-date gehouden.
Mede als gevolg hiervan staan bomen zowel bij
de politiek als bij de bewoners van Den Haag
duidelijk op de agenda. De bewoners van Den
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De aanpak van de iepenziekte is succesvol
gebleken. Het aantal iepen dat jaarlijks door
de ziekte sneuvelde is afgenomen van ca. 2.300
exemplaren per jaar naar een gemiddelde van
800 stuks voor de laatste jaren. Van deze 800
gesneuvelde bomen zijn ca. 100 stuks straatbomen, die in principe worden vervangen.
De iepen in bossen en parken, jaarlijks ca. 700
stuks, worden niet vervangen, omdat deze
plaatsen door natuurlijke verjonging worden
ingevuld.
Voor de bloedingsziekte bij kastanjebomen is
een uitgebreid monitoringprogramma opgezet.
Op initiatief van de gemeente Den Haag is de
landelijke werkgroep Aesculaap opgericht, waar
het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte
is ondergebracht. Inmiddels is bekend dat een
bacterie (Pseudomonas syringae) de ziekte veroorzaakt. Er wordt naarstig gezocht naar een
effectieve bestrijdingswijze van de ziekte. De
ziekte heeft tot en met september 2007 aan 308
kastanjebomen het leven gekost.

Analyse

In de afgelopen tijd heeft een omslag in denken
plaatsgehad: duurzaamheid is een centraler
thema geworden. Daaruit zijn met innovatieve
technieken duurzame groeiplaatsen gecreëerd
o.a. op het Spui, de Turfmarkt en de Lange
Vijverberg. Bij ca. 2.000 bomen zijn vitaliteitsproblemen aangepakt door verbetering van
groeiplaatsen. Het is noodzakelijk om dit programma de komende jaren voort te zetten.
Ook is naar aanleiding van de wortelopgroeiproblematiek bij ca. 5.000 bomen de groeiplaats
duurzaam verbeterd, waardoor de overlast in
voet- en fietspaden aanzienlijk is afgenomen.
De acties kwamen voort uit het thema: Bomen
voor de Toekomst. Wortelopdruk, boomspiegels en anti-parkeer-voorzieningen ter
voorkoming van schade vormen nog steeds een
aandachtspunt en zal in de integrale afstemming van het beheer worden opgenomen.

organisaties in de Adviesraad Monumentale
Bomen heeft veel aandacht voor de monumentale bomen opgeleverd.

Haag zijn actief betrokken bij het wel en wee
van het Haagse bomenbestand.
Achterstallige vervangingsaanplant

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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In het beheerplanperiode 1997 - 2006 zijn
naast de reguliere vervanging ca. 7.500 bomen
extra geplant (dit is exclusief de uitbreiding van
het aantal bomen in de nieuwe stadswijken).
Door aan te haken bij stadsvernieuwingsprojecten, infrastructurele werken en reconstructies
zijn er bijvoorbeeld ca. 3.500 bomen geplant.
Ook zijn 600 bomen in 5 nieuwe wijk- en
buurtparken geplant: Paal en Perk, De Punt,
De Verademing, wijkpark Transvaal en het
Koningstunnelpark.
In de zomer van 2007 zijn de “open standplaatsen” (dit zijn plekken waar bomen zijn uitgevallen en waar terug geplant moet worden) geïnventariseerd. Omdat vervanging van uitgevallen
bomen niet overal op korte termijn mogelijk is,
omdat er veel profielwijzigingen zijn, is aan de
groenbeheerders van de Stadsdelen gevraagd
om de open standplaatsen te checken en te
beoordelen in hoeverre open standplaatsen
daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. Ook is
gecheckt of er in de tussentijd al herplant heeft
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een
totaal van 5.432 open standplaatsen.

Herplantactie in 2008

In 2008 wordt een herplantactie gehouden
waarin ± 800 bomen teruggeplant worden.
Hiermee wordt een substantieel deel van de
open standplaatsen, die direct herplant kunnen
worden, ingevuld.
Bij herplant wordt per locatie vooraf onderzocht of er sprake is van bodemverontreiniging.
Als er sprake is van bodemverontreiniging en er
niet kan worden herplant, dan wordt op een
andere openstaande standplaats herplant.
Bomen in woonstraten

Bomen in woonstraten vervullen vooral voor
de bewoners van Den Haag een belangrijke rol.
Ze vormen op veel plaatsen als het ware een
stukje natuur voor de deur in een verder stenige omgeving. De meestal beperkte ruimte in
woonstraten, zowel boven- als ondergronds
maakt echter dat de groeiomstandigheden te
wensen overlaten. Bomen hebben in die gevallen vaak een beperkte levensduur, met daarvan
afgeleid relatief hoge beheerkosten, en veroorzaken in die beperkte ruimte in een aantal
gevallen overlast: wortelopdruk, belemmering
lichtinval, luizenpoep e.d.

Achterstallige vervanging
van uitgevallen bomen

Boombescherming

Uit de gesprekken met belanghebbenden en
deskundigen komt naar voren dat het beschermen van bomen bij (bouw)werkzaamheden
beter kan. Daarom zijn onlangs verbeteringsvoorstellen uitgewerkt (paragraaf 4.4).
Bomen rond sportparken

Analyse

Tot nu toe was er geen beleid ontwikkeld over
het beheer van bomen rond sportparken. Er is
gestart met een inhaalslag, zowel op het vlak
van de planvorming (beheerplannen voor beplantingen), als ook een visie op het (achterstallige) beheer. De komende jaren zal de achterstand in beheer verder moeten worden weggewerkt door samenwerking tussen DSb en oCW.
Aantal straatbomen
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Het aantal straatbomen is de afgelopen jaren
toegenomen.

1997
70.154

2000
67.195

2003
77.439

2006
84.500

Injecteren tegen de iepenziekte
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Straatbomen

Dus bomen aan de rand van b.v. het Scheveningsebos zijn hierin niet opgenomen (dat zijn
bosbomen; geen straatbomen), terwijl bomen,
zoals langs de Erasmuszone hierin wel zijn
opgenomen. Hierdoor ontstaat een afwijkend
aantal straatbomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
Bomen rond sportcomplexen zijn buiten de
definitie straatbomen gehouden.
In samenwerking met de Stadsdelen is in 2007
geïnventariseerd welke bomen onder de nieuwe
definitie straatbomen vallen. Het aantal bomen
dat daarmee onder deze definitie valt was eind
2007 in totaal:

111.551 straatbomen

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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2.2 Definitie Straatbomen
In de aanloop naar deze visie is de definitie
voor straatbomen aangepast. Naast circa 84.500
straatbomen kent Den Haag veel andere bomen die bewoners ook als straatboom beleven
of bomen die dezelfde zorg verdienen als de
straatbomen krijgen. Om daar meer duidelijkheid en eenheid in aan te brengen is de definitie van straatbomen verbreed. Bomen aan de
randen van parken en singels tellen nu mee als
straatboom. Een andere toevoeging betreft
‘solitaire’ bomen die als essentieel beschouwd
worden voor het betreffende beplantingsonderdeel, en om die reden al individueel beheerd
worden.
Al deze bomen worden nu onder de werking
van deze visie gebracht. Daarmee is de definitie
van straatboom grofweg:

Alle bomen in en aan straten
tot maximaal 10 meter uit het
wegprofiel, met uitzondering van
bomen in bossen.

Dit getal betreft uiteraard een momentopname
en vertoont voortdurend schommelingen door
uitval en aanplant. De telling van het aantal
straatbomen vindt jaarlijks plaats, zodat de ontwikkelingen hierin zichtbaar worden gemaakt.
Straatbomen per stadsdeel 2007, totaal 111.551
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Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij voor onze leeftijd.
Rutger Kopland
uit “Geluk is gevaarlijk”
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en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

Analyse

toen werd het langzaam weer te
mooi om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot onder de
appelboom

3

Visie op bomen

Wij hebben de neiging een boom
“Wij hebben
om te hakken
de neiging een boom om te hakken
Als we een tandenstoker nodig
Alshebben
we een tandenstoker nodig hebben”
Ernst Jünger

Ernst Jünger

3.1 Context

Bij het opstellen van de visie speelt ook een
aantal algemene trends een rol, waar elke stad
in Nederland mee te maken heeft:
- Het intensiveren van het ruimtegebruik in
de stad levert grote problemen op voor het
bomenbestand. De intensivering speelt zich
zowel bovengronds (parkeerplaatsen, extra
verharding voor rijstroken, busbanen en
fietspaden) als ondergronds (kabel- en leidingtracés, tunnels, parkeergarages e.d.) af;
- Steeds meer bomen in de stad lijden onder
continue stressfactoren door o.a. verstening
van de omgeving en veranderende klimato-

3.2 Visie
De gemeente Den Haag streeft naar een duurzaam, divers, vitaal en veilig bomenbestand met
een hoge, ruimtelijke, sociale, ecologische,
cultuurhistorische en architectonische belevingswaarde, dat een belangrijke bijdrage
levert aan het woon-, werk- en leefmilieu in
Den Haag. Uitgangspunt bij dit streven is een
efficiënte inzet van middelen door het tijdig
uitvoeren van alle noodzakelijk beheer- en
onderhoudsmaatregelen. Voor het realiseren
van dit streven ontwikkelt de gemeente het
instrumentarium dat bij het integrale beheer
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Deze uitgangspunten zijn:
1 Zorg voor de vitaliteit van de bomen door
het vastleggen van de vereiste groeiplaatsvoorwaarden en het creëren van de juiste
groeiplaatsomstandigheden;
2 Opstellen van richtlijnen voor het beschermen van bomen, ondergronds en bovengronds, bij festiviteiten en werkzaamheden.
3 Afstemmen van de soortkeuze van bomen
op de boven- en ondergrondse eigenschappen van de standplaats;
4 In overleg kan aanplant door derden bij
de ontwikkeling van bepaalde projecten
worden toegestaan, mits de gemeentelijke
randvoorwaarden worden gehanteerd.
In overleg blijkt het vaak mogelijk om
hoogwaardige aanplant te realiseren.

-

Visie op bomen

Den Haag zonder bomen is ondenkbaar.
Bomen kleuren de stad en geven de woonplek
een eigen identiteit. Een ziekte, zoals die zich
voltrekt bij de kastanjebomen maakt manifest
hoe belangrijk de bomen zijn voor onze stad.
Het is van groot belang om steeds weer op
nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De visie op
bomen vormt de leidraad voor het beheer van
de komende jaren. De visie is gebaseerd op de
evaluatie van het “Stedelijk Beheerplan Straatboombeplanting 1997 - 2006. Daarnaast is deze
ook gebaseerd op de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het Beleidsplan voor het Haagse
groen 2005 - 2015 “Groen kleurt de stad”.

logische factoren in een intensiverend
grootstedelijk milieu. Als gevolg van deze
stressfactoren kunnen ziekten en aantastingen verstrekkender gevolgen hebben
dan gebruikelijk;
De klimaatsverandering leidt tot verschuivingen in ecosystemen. Zuidelijke soorten
profiteren hiervan. Diverse voor ons land
nieuwe ziekteverwekkers van bomen steken
de kop op en kunnen zich (enige tijd) als
plaag ontwikkelen. Daarnaast hebben deze
veranderingen gevolgen voor de mogelijk
toepasbare boomsoorten in de stad.

Duurzame kwaliteit
en bloeiende bomen
aan de Paviljoensgracht

Duurzame groeiplaats
Kneuterdijk

van de openbare ruimte noodzakelijk is. Het
draait niet alleen om de hoeveelheid bomen in
de stad, maar vooral om de condities waaronder
deze zijn geplant en daarmee om de duurzaamheid ervan. Reden waarom het centrale thema
van deze visie is:

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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Kiezen voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit,
kan ook betekenen dat bij uitval van bomen er
minder bomen worden teruggeplant.
Maar dan wel onder betere omstandigheden. Op
deze wijze kiezen voor kwaliteit kan alleen indien
het groenbeeld van de straat gelijk blijft of verbetert en er geen boomloze woonstraat ontstaat.
Door betere groeiomstandigheden ontstaat een
beplanting met een betere groene belevingswaarde, d.w.z. dat de bomen die er staan kunnen
uitgroeien tot duurzamer en beeldbepalender
groen. Op die manier zullen bomen ook in de
toekomst de kans krijgen om tot monumentale
bomen uit te groeien.
De ecologische functies van bomen zijn opgenomen in de “Nota Ecologische Verbindingszones”.

Kiezen voor kwaliteit en diversiteit
3.3 Beleidsthema’s
Dat houdt in:
- Heel Den Haag groen: het streven naar
een evenrediger verdeling van straatbomen
over de stad draagt bij aan een grotere kwaliteit van de hele stad, wat betreft het groenbeeld en het milieu;
- Den Haag heel groen: door het creëren
van duurzame groeiomstandigheden wordt
het mogelijk straatbomen te planten op
plaatsen waar eerst nauwelijks bomen konden
groeien. Voorbeelden hiervan zijn al in de
stad aanwezig in de vorm van de lijn Zieken
- Kneuterdijk (de Hartlijn), de Prinsegracht
en de Laan van Nieuw Oost-Indië. Hiermee
wordt ook de dagelijkse overlast van boomwortels in trottoirs en fietspaden voorkomen.
Door het toepassen van meer variëteit in
boomsoorten is de stad beter bestand tegen
ziekten, plagen en klimatologische veranderingen;
- Den Haag ‘gezond’ groen: straatbomen
dragen bij aan het verbeteren van de lokale
luchtkwaliteit;
- Den Haag kleurrijk groen: het meer toepassen van aantrekkelijk bloeiende bomen,
vruchtbomen en exotische bomen (zoals
palmbomen) in de stad.

Kiezen voor kwaliteit kent vele aspecten, die
alle met elkaar samenhangen. In onderstaande
beleidsthema’s is dit verder uitgewerkt.
- Heel Den Haag groen:
Beleidsthema: Bomen evenredig verdeeld
(zie 4.1), Bomen en mensen (zie 4.2)
- Den Haag: heel groen:
Beleidsthema: Groeiomstandigheden voor
bomen op wijk- en buurtniveau (zie 4.3)
Boombescherming (zie 4.4), Kwaliteitsimpuls
groene parels (zie 4.5), Bomen en ziekten
(zie 4.6)
- Den Haag ‘gezond’ groen:
Beleidsthema: Bomen en luchtkwaliteit (zie
4.7)
- Den Haag kleurrijk groen:
Beleidsthema: Meer verschillende boomsoorten (zie 4.8)
Voor het effectueren van de diverse thema’s is
een instrumentarium ontwikkeld bestaande uit
voorbeeldprofielen, richtlijnen en overzichten.
Deze instrumenten zijn als bijlagen opgenomen
en worden voor de dagelijkse uitvoering van het
boombeheer ook gebundeld in een samen te stellen “Handboek Bomen” waardoor continue aanpassing mogelijk is.

Tien mooie bomen
Tien mooie bomen stonden langs de wegen.
Eén werd door de storm geknakt,
toen stonden er nog negen.
Negen mooie bomen stonden trouw op
wacht.
Een kabel moest daar in de grond,
toen stonden er nog acht.

Zeven mooie bomen stonden op de bres.
De weg moest worden uitgebreid,
toen stonden er nog zes.

Vijf mooie bomen strekten hun takken fier.
Er moest nog een riooltje door,
toen stonden er nog vier.
Vier mooie bomen vol levensenergie.
De hoek moest worden afgerond,
toen bleven er nog drie.
Drie mooie bomen restte op de stee.
Eén werd door schimmel aangetast,
toen waren er nog twee.
Bomen planten tijdens
de Bomenweek 2009
op het Koningsplein

Twee mooie bomen stonden kort bijeen.
De jeugd heeft er één afgeschild,
toen was er nog maar één.
Eén mooie boom, het was zielig om te zien.
Maar toen kwam er een boomfeestdag,
toen waren er weer tien.
Bomenfeest (geen schrijver vermeld)
bron: dienst Stadsbeheer Den Haag
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Zes mooie bomen stonden stram en stijf.
De aardgasleiding lekte erg,
toen stonden er nog vijf.

Visie op bomen

Acht mooie bomen waren nog gebleven.
Een auto ging wat uit de koers,
toen waren er nog zeven.

4

Uitwerking beleidsthema’s
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Wie tegen een grote boom aanleunt vindt altijd
wel schaduw
gezegde

Aanleiding en stand van zaken

Aanleiding

Den Haag kent boomrijke en boomarmere
wijken. Dit komt voort uit de (sociaal)historische opzet van de verschillende wijken. De
wijken van Den Haag hebben ieder een eigen
verleden en een eigen stedenbouwkundige karakteristiek. Het beeld van de boombeplanting
maakt onderdeel uit van deze karakteristiek en
verschilt per wijk. Bij iedere ingreep waarbij
het beeld van de boombeplanting wijzigt, is
kennis nodig van de uitgangspunten waarmee
destijds het groen is aangelegd. Dat helpt om
het heden te begrijpen en daarmee goede lijnen
voor de toekomst uit te zetten. Wel kunnen
de omstandigheden wijzigen. Een rustige laan
kan in de loop der jaren getransformeerd zijn
tot een drukke verkeersader. De ruimte kan
zowel boven- als ondergronds zozeer zijn gereduceerd, dat naar andere oplossingen moet
worden gezocht. Ziekten en plagen kunnen
andere keuzen noodzakelijk maken. Tot slot
kunnen ook de maatschappelijke uitgangspunten zijn veranderd. De historische indeling van
Den Haag met daarbinnen boomrijke wijken
en boomarmere wijken is dus geen vaststaand
gegeven waarmee in de toekomst verder moet
worden gewerkt, maar iets wat doorbroken zal
worden. De ambitie is een evenredige verdeling
van bomen over de stad te realiseren, waarbij
alle wijken als voldoende groen beleefd worden. Dit dient gerealiseerd te worden met behoud van de stedenbouwkundige karakteristiek
van de wijken, met inbegrip van eventuele veranderde omstandigheden.

De aandacht voor bomen is de laatste jaren
flink toegenomen. Met een heldere informatievoorziening en publieksgerichte acties, wordt
het belang van bomen in de stad onder de aandacht gebracht. Deze aandacht versterkt de
positie van de boom in de stad en vergroot de
betrokkenheid van bewoners bij hun directe
woon- en leefomgeving. Om de op deze wijze
ontstane goodwill te behouden, is het noodzakelijk om op het belang van bomen te blijven
wijzen, waarbij voortdurend nieuwe initiatieven
ervoor moeten zorgen dat de belangstelling
niet wegebt. Daarnaast worden Hagenaars uitgenodigd, in tegenstelling tot de huidige tuintrends van veel verhard oppervlak, hun tuinen
groener in te richten en bomen in hun tuinen
aan te planten. Deze tuinen en bomen zijn belangrijk voor de infiltratie van regenwater, voor
het behoud van het groene karakter en voor de
filtering van fijnstof (zie ook 4.7).

Aanpak

Prioriteit zal gelegd worden bij het aanplanten
en de herplant van bomen in de boomarmere
wijken. In de overige wijken wordt de systematiek toegepast zoals beschreven in hoofdstuk
4.3. Hierbij wordt op grond van de groeiplaatsomstandigheden en met behulp van een set
voorbeeldprofielen (bijlage 6) bepaald op welke
wijze bomen geplant kunnen worden.

Stand van zaken

De gemeente Den Haag heeft verschillende
initiatieven opgestart voor natuureducatie:
jaarlijks worden zes weekendwandelingen georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar (Natuurverkenners). Steeds staat een groengebied centraal en komen er specifieke milieu- en groenaspecten van het betreffende gebied aan bod.
De tentoonstelling Ode aan de Boom was in
2006 en 2007 een groot succes. Bijna 3.000 kinderen uit groep 7 hebben het educatieve programma gevolgd en hebben de tentoonstelling,
gekoppeld aan een avontuurlijke wandeling,
bezocht. Vanaf 2008 is de tentoonstelling uitgebreid met een boomplantprogramma voor
groep 6, 7 en 8 en een programma om de
bomen zelf te verzorgen.
Ook het project “School in bos” sluit aan bij de
landelijke inzet om kinderen, zoals Minister
Verburg het zo treffend heeft verwoord, weer
“scharrelkinderen” te laten zijn.
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4.2 Bomen en mensen

Uitwerking beleidsthema’s

4.1 Bomen evenredig verdeeld

Aanpak
Educatie

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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De activiteiten voor natuurverkenners, Ode
aan de boom en School in bos worden gecontinueerd, evenals het systeem van kwartaal /
seizoensbomennieuwsbrieven en het actueel
houden van de website www.denhaag.nl/bomen.
Verder wordt samen met de groene verenigingen gewerkt aan een jaarlijkse “Haagse Bomenweek” in de stad, waarvan de Nationale Boomfeestdag onderdeel uitmaakt. Samen met scholen en zo veel mogelijk organisaties worden dan
bomen geplant. De scholen en organisaties
kunnen ook een rol in de verzorging spelen, of
de bomen adopteren. In de jaarlijkse bomenweek zal een bomententoonstelling onderdeel
uitmaken van de activiteiten.
Monumentale bomen kunnen nog meer onder
de aandacht gebracht worden. De mogelijkheden zullen onderzocht worden voor het aanlichten van monumentale bomen.
Bomen in voortuinen

Groene voortuinen dragen bij aan de leefbaarheid en het groene karakter van de stad. Het is
van belang om te stimuleren dat bewoners hun
voortuinen groen inrichten en niet geheel verharden. Daarom zal de gemeente het planten
van bomen in voortuinen stimuleren door deze
(onder voorwaarden) gratis aan te bieden. Een
voorstel is uitgewerkt om het planten in voortuinen te stimuleren
De stimulans voor bomen in voortuinen wordt
gedekt uit het project “Een miljoen voor
groen”.

4.3 Groeiomstandigheden voor
bomen op wijk- en buurtniveau
Aanleiding

Vlak na de oorlog zijn vooral in woonstraten
grote aantallen klein blijvende boomsoorten
geplant onder slechte groeiplaatsomstandigheden. Daarnaast heeft de intensivering van het
ruimtegebruik in dergelijke straten (o.a. parkeerdruk en kabels en leidingen) tot een ver-

dere verslechtering van de groeimogelijkheden
van bomen geleid. Veel van de in die tijd aangeplante bomen zijn mede daardoor aan het
eind van hun levensfase. De slechte groeiplaatsomstandigheden leiden bovendien vaak tot
overlast van boomwortels in trottoirs en fietspaden. Daardoor ontstaan regelmatig klachten.
De vraag is of en op welke wijze deze bomen
vervangen kunnen worden. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van het afwegingsmodel zoals
opgenomen in bijlage 1.
Stand van zaken

Een eerste indicatie van de bomen op wijk- en
buurtniveau, op basis van overleg met de
groenbeheerders, leverde een aantal van ca.
10.500 bomen op die in de periode 2008 - 2017
zouden moeten worden vervangen. Dit speelt
vooral in de stadsdelen Loosduinen, Scheveningen, Haagse Hout en Laak.
Er dient nader onderzocht te worden wat de
consequenties zijn voor vervanging van deze
groep bomen. Hetzelfde geldt voor een fors
aantal populieren en wilgen in de stad, die aan
het einde van hun levensduur raken.
Aanpak

Om de hierboven geschetste problemen in
woonstraten duurzaam op te lossen is het in
veel gevallen noodzakelijk om de groeiplaatsomstandigheden te verbeteren. Daarvoor is het
nodig om de inrichting van deze woonstraten
integraal te ontwerpen. Dit betekent dat de
positie van bomen, openbare verlichting, parkeervakken, drempels en de waterafvoer (kolken) gelijktijdig en in onderlinge samenhang
bepaald worden. Hiermee kunnen structureel
goede voorwaarden worden gecreëerd voor een
duurzaam bomenbestand. Wanneer er te weinig plaats is voor goede groeiplaatsomstandigheden, kan dit betekenen dat er in een straat
minder bomen komen, maar dat de kwaliteit en
duurzaamheid van het bomenbestand en het
groenbeeld wel verbetert. Vaak zal een integraal nieuw ontwerp gekoppeld zijn aan de
planning van reconstructies en herprofileringen
als gevolg van onderhoud.
Voor de integrale benadering van dergelijke

De hazelaar
Onverwacht mij tegen
in ‘t nog winters jaar
op de sprong der wegen
bloeit de hazelaar.
Tegen ‘t licht gehangen
slingertjes van goud;
aarzelend, bevangen
raak ik aan het hout.
Trillend dwaalt van boven
‘t fijne wolken los;
en met bloei bestoven
in het naakte bos.
Blijf ik in een beven
teruggehouden staan,
en ik raak nog even
‘t donker stamhout aan.

Uitwerking beleidsthema’s
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woonstraten is een voorbeeldset straatboomprofielen ontwikkeld. Deze voorbeelden van
profielen en referentiebeelden zullen een
belangrijk instrument gaan vormen bij reconstructies en herinrichtingen. In de omgeving
van de Regentesselaan in het stadsdeel Segbroek is dit al toegepast. Dit heeft geresulteerd
in het terugplanten van minder bomen, maar
wel met betere groeiplaatsomstandigheden.
Als bijlage 6 is een document met voorbeelden
van duurzame groeiplaatsinrichting bijgevoegd.
Deze set vormt de basis van een samen te stellen dynamisch “Handboek Bomen” waaraan
telkens nieuwe creatieve oplossingen kunnen
worden toegevoegd.
In 2008 is het programma van eisen “Richtlijnen voor ontwerp en aanleg van openbare
verlichting”opgesteld. Dit programma van
eisen is opgenomen in het Handboek openbare
Ruimte en daarmee beschikbaar voor een ieder
die projecten ontwerpt en aanlegt in de openbare ruimte. Hiermee zijn duidelijke richtlijnen
beschikbaar om conflicten tussen lantaarnpalen
en bomen te voorkomen. Met deze integrale
aanpak wordt een kwalitatief hoogwaardige
openbare ruimte gerealiseerd.
Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel van
de genoemde 10.500 bomen daadwerkelijk op
korte termijn vervangen dienen te worden en

Ida Gerhardt
Uit: Het Veerhuis,
Verzamelde Gedichten

Haagse Bomenweek

hoeveel budget daarvoor nodig is. De kosten
voor vervanging van deze bomen bedragen
gemiddeld € 3.000,00 per boom (inclusief verwijderen). In een substantieel deel van de situaties blijkt het in de praktijk mogelijk te zijn om
vervanging te koppelen aan reconstructies of
herinrichtingsprojecten en de kosten voor vervanging uit het project te dekken.

Daarnaast zal actiever gebruik gemaakt worden
van de al bestaande instrumenten:
- Notitie herstructurering en waardevolle
bomen in Den Haag Zuidwest (2005);
- Notitie “Bomen en evenementen” (2005).

4.5 Kwaliteitsimpuls groene parels
Aanleiding

4.4 Boombescherming
Aanleiding en stand van zaken

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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Bij diverse werkzaamheden en activiteiten
in de stad kunnen bomen schade oplopen.
De bescherming van bomen was tot voor kort
niet altijd voldoende gewaarborgd. De omgangsregels waren niet eenduidig vastgelegd.
Dit thema is in de nota opgenomen op specifiek verzoek van de groene verenigingen.
Een betere planmatige aanpak van boombescherming is noodzakelijk om schade verder
te voorkomen of te minimaliseren.
Aanpak

Bij werkzaamheden zullen alle bomen beschermd worden. Monumentale bomen verdienen een zeer hoge bescherming. Allerlei
plannen in de directe omgeving van dergelijke
bomen dienen afgestemd te zijn en zonodig
aangepast te worden op het duurzaam voortbestaan van de bomen.
Voorafgaand aan herstructureringen wordt
de kwaliteit van het bomenbestand in beeld
gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald welke
mate van bescherming bomen in het betrokken
gebied krijgen. Bij de verdere planvorming
wordt daar rekening mee gehouden.
Voor de planmatige aanpak van boombescherming zijn recent omgangsregels opgesteld:
- Omgangsregels voor “werken” bij bomen.
In deze omgangsregels zijn eisen en randvoorwaarden opgenomen die, afgestemd
op de aard van de werkzaamheden, dienen
te worden toegepast (in Programma van
Eisen, 2007).

Diverse beeldbepalende locaties waar bomen
de hoofdrol spelen, vormen de groene parels
van Den Haag. Dit zijn waardevolle locaties in
de stad, die het verdienen om verder versterkt
te worden. Tevens vervullen deze locaties een
voorbeeldfunctie met een belangrijke uitstraling voor de directe omgeving.
Stand van zaken

Groene parels zijn in samenwerking met de
stadsdelen in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in kaart en lijst van 67 locaties die als
“groene parel” zijn aangewezen. Van 16 van
deze locaties dient de kwaliteit verbeterd te
worden (zie bijlage 2).
Daarnaast vormt de huidige problematiek rond
de kastanjes op dit moment aanleiding om een
aantal projecten met uitval van beeldbepalende
kastanjes duurzaam in te richten. Deze locaties
zullen zich daarmee in de toekomst als groene
parel kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld het
Nassauplein.
Aanpak

Voor de groene parels geldt dat met een relatief
beperkte investering kwalitatief hoogwaardige
locaties gerealiseerd kunnen worden, die voor
een lange periode het aanzien van de stad zullen bepalen.
Gekoppeld aan deze nota en/of voortvloeiend
uit de kastanjeproblematiek zijn de volgende
projecten recent uitgevoerd of zullen op korte
termijn een kwaliteitsimpuls krijgen:
- Lange Voorhout,
- Beatrixkwartier,
- Laan van Nieuw Oost-Indië,
- Stille- en Amsterdamse Veerkade.

4.6 Bomen en ziekten

Met het oog op de kwetsbaarheid voor ziekten
en aantastingen is het wenselijk om binnen de
stad een grote variatie aan boomsoorten en
cultuurvariëteiten te gebruiken. Ook de huidige
inzichten rondom klimaatsverandering maken
een verdere verbreding van het toegepast sortiment noodzakelijk. Enerzijds richt deze variatie

Stand van zaken

Het tot nu toe gevoerde beleid voor iepenziekte en voor kastanjeziekte functioneert goed.
Onder de gegeven omstandigheden wordt er
alles aan gedaan om de ziekte te voorkomen of
effectief te bestrijden en te vervangen. Er wordt
gestreefd naar een grote variatie aan boomsoorten en cultuurvariëteiten.
Aanpak

Het beleid met betrekking tot de iepenziekte
en de kastanjeziekte wordt gecontinueerd.
Het sortiment aan straatbomen is voortdurend
aan veranderingen onderhevig.
Nieuwe cultivars met betere groei-eigenschap-

Lange Vijverberg, aanbrengen
ondergrondse groeiplaats

‘Groot ben ik’, zegt de boomkruin, ‘
jij bent klein.’
De wortel zegt:
‘Broederlief, laat het zo zijn.
Jij leeft daarboven,
jouw trots stijgt hemelhoog.
Ik heb je grootgebracht,
de trots waarop ik boog.’
Rabindranath Tagore
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Aanleiding

zich op stadsdeelniveau, maar anderzijds kan
het ook wenselijk zijn om op het niveau van
boomstructuren meer te variëren, om daarmee
de kwetsbaarheid te verkleinen. Variatie in sortiment kan in dergelijke gevallen niet voorkomen dat bomen uitvallen, maar kan er wel toe
bijdragen dat met een gedeeltelijke structuur
kan worden verder gewerkt.
Daarnaast is een goed functionerend beleid
voor ziekten en aantastingen bij bomen essentieel om problemen op dit vlak beheersbaar te
houden. De resultaten van de gevoerde aanpak
geven dit aan.

Uitwerking beleidsthema’s

Voor het optimaliseren van groeiplaatsomstandigheden gericht op kwaliteit en duurzaamheid
van het bomenbestand, wordt de laatste jaren
steeds vaker gebruik gemaakt van het aanbrengen van ondergrondse groeiplaatsconstructies.
Voorbeelden zijn: Prinsegracht, Spui, Kneuterdijk en de Lange Vijverberg. De diversiteit aan
mogelijke constructies is de laatste jaren sterk
gegroeid en met de bruikbaarheid zijn veel
ervaringen opgedaan. Ook voor bomen langs
groene trambanen zijn constructies in ontwikkeling. Door studenten is in opdracht van de
vier grote steden afgelopen jaar een evaluatieonderzoek gedaan naar dergelijke constructies.
De resultaten van deze onderzoeken hebben
de basis geboden voor een voorbeeldenset
“Groeiplaatsconstructies”.

Boomsoorten gemeente Den Haag
iep
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overige soorten
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pen, verminderde gevoeligheid voor ziekten en
aantastingen e.d. kunnen de gewenste variatie
van het bomenbestand vergroten en daarmee
de kwetsbaarheid verkleinen. Niet alle gekweekte boomsoorten en cultivars lenen zich
echter voor toepassing in Den Haag. Daarnaast
lenen bepaalde soorten en cultivars zich vooral

voor specifieke toepassingen. Als hulpmiddel
bij de sortimentskeuze bij zowel nieuwe aanleg
als vervanging wordt gebruik gemaakt van een
geactualiseerde voorkeurssortimentslijst (bijlage 3). Gezien de voortdurende veranderingen
binnen het sortiment, o.a. door klimaatsverandering, zal deze lijst periodiek geactualiseerd
worden.
Tot slot zijn ideeën geïnventariseerd om te
komen tot meer variatie in straatboombeplanting. Bijlage 5 geeft boomsoorten weer die ondermeer qua vorm goed zijn te combineren
met elkaar om daarmee meer afwisseling c.q.
variatie te laten ontstaan.
Consequenties

Voor de bestrijding van de iepenziekte is in de
loop der jaren jaarlijks budget gereserveerd
voor injecteren, monitoren en zonodig kappen.
Als de ziekte stabiel blijft zijn de kosten hiervoor binnen het huidige budget gedekt. Voor
vervanging zijn geen structurele middelen beschikbaar.
Rond de kastanjeziekte zijn meer onzekerheden. De kosten voor onderzoek zijn gedekt.
Afhankelijk van hoe de ziekte zich ontwikkelt
zijn eventueel extra middelen nodig. Voor het
kappen en de vervanging van zieke kastanjes is
in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van het inci-

De honingboom draagt bij aan het verbeteren
van de luchtkwaliteit

Kap van kastanjes op de Korte Vijverberg die
waren aangetast door de bloedingsziekte

denteel budget van € 1.000.000 dat hiervoor
door de raad beschikbaar is gesteld. Na 2008
zijn geen structurele middelen meer beschikbaar voor het kappen en de vervanging van
zieke kastanjes.

4.7 Bomen en luchtkwaliteit
Aanleiding

Stand van zaken

Aanpak

Door te kiezen voor kwaliteit ontstaan duurzamere bomen die groter worden en dus meer en
langduriger luchtverontreiniging kunnen reduceren. Bovendien zullen bomen evenredig verdeeld worden over de stad, zodat ook in de nu
boomarme wijken bomen toegevoegd worden
(hoofdstuk 4.1), die bijdragen aan verbetering
van de luchtkwaliteit. Langs de grote invalswegen in de stad is het streven een optimaal
boombestand te realiseren. Daarnaast zal het
inspelen op de relatie tussen bomen en luchtkwaliteit per locatie een kwestie van maatwerk
zijn. Hiertoe is door een externe deskundige de
notitie “Criteria voor beheer van bomen ter
verbetering van de lokale luchtkwaliteit” (bij-
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Den Haag heeft naast de bomen in parken en
bossen 111.551 straatbomen, die bijdragen aan
verbetering van de luchtkwaliteit. Ook het streven naar een diversiteit aan soorten en beplantingsstructuren draagt bij aan reductie van zoveel mogelijk verschillende vormen van luchtverontreiniging. Bij de herinrichting van een
gedeelte van de Paviljoensgracht is reeds rekening gehouden met het aspect van fijnstof bij
de boomsoortkeuze. Ook bij de herinrichting
van de Veerkades is gebruik gemaakt van deze
kennis, hier zijn hemelbomen geplant die er
door hun transparante kroon om bekend staan
tot wel 30% van het fijnstof op de locatie te
kunnen filteren. Samen met de Universiteit
van Wageningen wordt een lijst met specifieke
aspecten aangaande bomen en luchtkwaliteit
opgesteld, zie ook bij aanpak.

Uitwerking beleidsthema’s

Bomen hebben een positief effect op de lokale
luchtkwaliteit. De slechte luchtkwaliteit in de
stad is in belangrijke mate te wijten aan het verkeer. De uitlaatgassen leiden tot hoge concentraties van fijnstof en stikstofoxiden. Uit stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen kan
onder invloed van zonlicht het schadelijke ozon
worden gevormd. Gerichte inzet van beplanting is een hulpmiddel om de luchtkwaliteit te
verbeteren door onder meer fijnstof af te vangen en de hoeveelheid Co2 te reduceren. Aan
de reductie van de totale hoeveelheid fijnstof of
aan de realisering van een Co2-neutrale stad
kunnen straatbomen een beperkte bijdrage
leveren. Echter duurzaam beheerde bossen en
parken zijn in staat om substantiële hoeveelheden Co2 vast te leggen. Voor de lokale luchtkwaliteit kunnen bomen wel een positief effect
hebben. Klimaatverandering vraagt in de toe-

komst om meer schaduw op ontmoetingsplekken. Met de keuze van de boomsoort kan hier
rekening mee worden gehouden. De aanpak
van Co2, No2 en fijnstof heeft hoge prioriteit.
De ene boomsoort is beter in het vastleggen
van Co2, de andere legt No2 of fijnstof beter
vast. Ook hier moeten plek en boomsoort op
elkaar worden afgestemd. Door aanplant van
bomen wordt tevens meer bewustwording gerealiseerd van de positieve invloed van beplanting op luchtkwaliteit.

lage 4) opgesteld. Deze notitie wordt als richtlijn gehanteerd bij onder meer de soortkeuze
bij nieuwe aanplant en bij herinrichtingen.
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Bij de keuze van een beplanting blijken de volgende factoren van belang:
1 De soort boom. Soortspecifieke kenmerken
van bladeren en het totale bladoppervlak
bepalen in grote mate de effectiviteit van de
individuele boom;
2 Structuur van de boom en/of een groep
bomen. Structuurkenmerken zijn vooral van
belang waar deze de luchtstromingen beïnvloeden;
3 Blootstelling. Dit betreft de luchtverontreinigingscomponenten (fijnstof, stikstofoxiden of ozon) en de hoogte van de concentraties;
4 Het type locatie waarbij vooral gelet moet
worden op de afstand tot de bron van emissie en de aanwezigheid van bebouwing;
5 Uitwendige omstandigheden met belangrijke aspecten als groeiomstandigheden en
het microklimaat.

aspect minder rekening worden gehouden,
waardoor aanplant van onder meer eik ook in
de toekomst, mede gelet op de hoge ecologische waarde, zeker plaats zal blijven vinden.
‘Duizend’ groene daken

Op een aantal locaties in Den Haag zijn bomen
geplant op minder voor de hand liggende plekken, zoals op het dak van de parkeergarage op
het Plein, op het dak van het hoofdbureau van
politie en op en in verschillende dak- en binnentuinen bij ministeries. Door de aanleg van
groene daken, met of zonder bomen, neemt de
hoeveelheid groen toe, wat een gunstig effect
heeft op de lokale luchtkwaliteit. In samenwerking met de betrokken partijen (woningbouwcoöperaties, Q-park e.a.) wordt een plan uitgewerkt om toepassing van groene daken te stimuleren. Dit aspect wordt in samenwerking
met DSo opgepakt.

4. Meer verschillende boomsoorten
Aanleiding

Het in deze notitie (bijlage 4) onder punt 4
(biogene emissies) genoemde aspect speelt in
de stad een ondergeschikte rol. In de praktijk
zal met de genoemde aandachtspunten van dit

Experiment met palmbomen in Den Haag

Bomen spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van mensen. Vooral bomen met eetbare vruchten en bomen met opvallende bloesems versterken de beleving van de seizoenen
en kunnen als het vruchten betreft, mensen
actief bij de boom betrekken. Niet voor niets
trekken bossen en parken met (eetbare) tamme
kastanjes juist in het najaar veel publiek. Het
spreekt voor zich dat soorten met grote of zware vruchten niet overal kunnen worden toegepast. Dergelijke soorten kunnen vooral worden
toegepast in plantsoenen, parken en grote
groengebieden. Daarnaast zijn er soorten met
opvallende bloesem, die wel geschikt zijn voor
woonstraten.
Met het uitvallen van paardenkastanjes op
steeds meer plaatsen in de stad, raken we een
boomsoort kwijt met opvallende bloesem.
Vervanging van uitgevallen kastanjes door
duurzame bomen met een opvallende bloei
verdient in veel gevallen de voorkeur. Den
Haag streeft dan ook naar een verbreding van

het sortiment op het vlak van bomen met opvallende bloesem en al dan niet eetbare vruchten.

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en
letterloos.

Stand van zaken

Aanpak

Hun wortels houden
van de aarde.
Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.
Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.
Want een boom,
een boom is een bruiloft.
(Hans Andreus)

Meer bloesembomen in Den Haag
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De bestaande voorkeurssortimentslijst is uitgebreid met soorten met (eetbare) vruchten en
opvallende bloei. Daarnaast is een overzicht
gemaakt van boomsoorten die zich goed lenen
als duurzame vervanger van de paardenkastanje. De geactualiseerde voorkeurssortimentslijst is opgenomen in bijlage 3.
Een inventarisatieronde in de stadsdelen heeft
inzichtelijk gemaakt op welke locaties reeds
met vruchtbomen en bomen met opvallende
bloesems is gewerkt en welke locaties zich op
korte termijn lenen voor nieuwe aanplant.
Het gaat om ca. 50 bomen per stadsdeel, dus
totaal 400 stuks.
Ook is in het kader van de uitbreiding van het
aantal opvallende boomsoorten in de stad een
proef aan de Leijweg uitgewerkt voor de toepasbaarheid van palmbomen in ons klimaat.
De ontwikkeling van deze boomgroep wordt
nauwlettend in de gaten gehouden.

Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.

Uitwerking beleidsthema’s

Bij het planten van bomen wordt momenteel al
van een gevarieerd sortiment gebruik gemaakt.
Voorbeelden zijn de perenboomgaard in Haagse Hout (Spaarwaterveld), de notenboomgaard
in De Uithof, de bijzondere boomsoorten langs
de Maanweg, magnolia’s op het Stuyvesantplein, palmen aan de Leijweg en het uitgebreide esdoornsortiment in het Wateringseveld.
Toch kunnen nog vaker boomsoorten met eetbare vruchten of opvallende bloei toegepast
worden.

5

Financiën

Bomen vergen regulier onderhoud en na uitval,
vervanging. Binnen de programmabegroting
11, Openbare Ruimte, zijn de gelden voor
groenonderhoud opgenomen. Daarmee wordt
dagelijks gewerkt aan onder meer een vitaal
bomenbestand in Den Haag.

In 2008 is een aanplantactie van 800 bomen
uitgevoerd. Hiermee is een eerste substantiële
stap gezet om de open standplaatsen die direct
herplant konden worden, ingevuld. Aan de
hand van de jaarlijkse inventarisaties zal ook
jaarlijks de opgave in beeld gebracht worden en
worden alle mogelijkheden voor herplant aangegrepen om op zo kort mogelijke termijn
hierin te voorzien.
Na deze 800 bomen moeten er nog 4.632
bomen worden herplant. Gemiddeld kost het
planten van een boom, inclusief de ondergrondse plantgatverbetering, € 1.500 per boom.
Om de achterstallige herplant van 4.632 bomen
in te vullen is € 6.948.000,- nodig.

Gerrit Achterberg
(Uit: Vergeetboek (1961)

29
Haagse Bomen 2008 - 2017

De herplantopgave van 5.432 bomen op de
opengevallen standplaatsen is niet op korte
termijn realiseerbaar binnen de huidige budgetten. Verwacht wordt, dat ca. 15% (ervaringscijfer) van dit aantal kan worden herplant uit
andere budgetten zoals reconstructieprojecten,
projecten in het kader van het grote stedenbeleid, gebiedsontwikkelingen en/of projecten
ter realisering van Masterplannen.

Het is de boom al over honderd
jaar als hij hem plant en op zijn
hurken zit. Dan wonen andere
mensen waar hij dit afbakent met
een indirect gebaar. Hij maakt
nu vast hun wandelingen klaar;
een in de tijd vooruitgeschoven
lid van ’t leven, strevend naar
een ver doelwit, alleen voor deze
ogen openbaar. De ruimte in zijn
hand voldoet bij God die, toevend
aan de border van vandaag, de
schepping door te zetten op den
duur met nieuwe creaturen, laag
op laag; loodrecht gebonden aan
het eigen lot.

Financiën

Het beleid zoals beschreven in deze nota zal in
veel gevallen gerealiseerd kunnen worden door
koppeling aan voorziene reconstructies of kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte, waarbij
soms bomen vervangen moeten worden o.a.
door wijziging van het wegprofiel. De herinrichting van de Veerkaden (2007/08) is daar een
voorbeeld van, hier zijn direct na reconstructie
weer bomen teruggeplant, die ten laste kwamen
van het herinrichtingsplan.
De ontwikkeling van ziekten en plagen, bijvoorbeeld de kastanjeziekte, blijft een moeilijk
voorspelbare situatie en is derhalve een specifieke opgave.

Tuinarchitect

De populier

Hij staat in een tuin in de stad,
alleen en verloren en groot,
met wuivende kruin, en ’t geruis
der winden door twijg en in blad,
dit lied van verlangen en nood,
is hoorbaar tot diep in het huis.
Ik zie hem des morgens door ’t raam
der keuken, bij ’t haastig ontbijt.
Zoals men zijn vrouw en zijn kind
begroet, noem ik hem bij zijn naam.
Hij wuift dan als waar’ hij verblijd,
die makker, mijn vennoot en vriend.

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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Nooit merkte ik dat hij was gegroeid,
ik zag hem altijd zoals nu:
eenvoudige boom, die, gezond,
slechts ééns, in het jaar, als hij bloeit,
zo gek doet als koning Ubu
en jong wordt en vriendelijk en blond.
Ik zal eerder doodgaan dan hij …
En als ik op ’t bed lig en snak
naar licht en naar lucht en – naar wat?
zal hij, onverschillig en blij,
het lied dat de dood in mij brak
nog voortzingen over de stad.

Jan van Nijlen
Uit: verzamelde gedichten 1903-1964.
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Bijlage 1
Afwegingsmodel vervanging

32

Bij uitval van bomen moet niet standaard vervangen worden. Het is altijd van belang te weten
waardoor de uitval is veroorzaakt. Indien uitval
bijvoorbeeld het gevolg is van slechte groeiplaatsomstandigheden heeft vervanging zonder
verbetering van die omstandigheden geen zin.
Anderzijds kan het wenselijk zijn om bijvoorbeeld in relatie tot klachten of andersoortige
problemen de boom niet op die plaats te vervangen.
Voordat er vervangen wordt, moeten daarom de
volgende afwegingen gemaakt worden:

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’

1 Vaststellen oorzaak uitval
Voordat er wordt ingeboet moet worden
achterhaald, waarom een boom is uitgevallen. De oorzaak kan een droge zomer of een
ziekte zijn, maar er kan ook iets niet in orde
zijn met de groeiplaats. Een bodemkundig
onderzoek en een onderzoek naar de bovengrondse groeiplaatsomstandigheden kunnen
hierin inzicht geven.
a Bovengrondse groeiplaatsomstandigheden voldoen aan de Haagse normen en
eisen ten aanzien van groeiruimte voor
ja / nee
bomen?			
b Ondergrondse groeiplaatsomstandigheden voldoen aan de Haagse normen en
eisen ten aanzien van groeiruimte voor
ja / nee
bomen?			

2 Beide deelvragen zijn met ja
beantwoord?
De boom kan worden vervangen.

3 Vraag 1a met nee beantwoord en
vraag 1b met ja?
Als de bovengrondse groeiplaatsomstandigheden niet voldoen aan de Haagse normen
en eisen ten aanzien van groeiruimte voor

bomen moet gekeken worden of door een
aangepaste sortimentskeuze aan deze eisen
kan worden voldaan, of dat plaatsing van de
boom elders binnen het profiel mogelijk is.
a Als een andere soort wel past wordt vervangen met deze soort.
b Als er geen alternatieve soorten beschikbaar zijn, wordt de boom niet op dezelfde
plaats vervangen. De mogelijkheden voor
hernieuwde aanplant zijn dan afhankelijk
van de mogelijkheden die het profiel
biedt of mogelijkheden die ontstaan bij
reconstructie en/of herinrichting.
1 Als dergelijke werkzaamheden
binnen een periode van vijf jaar
staan gepland wordt met vervangen
gewacht tot de daadwerkelijke reconstructie of herinrichting wordt uitgevoerd.
2 Als dergelijke werkzaamheden langer
dan vijf jaar op zich laten wachten
wordt vervangen zonder verbetering.
Duidelijk dient te worden aangetekend dat het dan een “tijdelijke”
boom betreft die niet leidend is bij de
reconstructie of herinrichting.

4 Vraag 1a met ja beantwoord en
vraag 1b met nee?
Als de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden niet voldoen aan de Haagse normen
en eisen ten aanzien van groeiruimte voor
bomen moet gekeken worden in hoeverre de
ondergrondse groeiplaatsomstandigheden
kunnen worden verbeterd.
a Als verbetering uitgevoerd kan worden
zonder ingrijpende aanpassingen in het
wegprofiel dient dit te worden gedaan en
kan daarna vervanging plaatsvinden.
b Als verbetering alleen gepaard kan gaan

5 Beide vragen met nee beantwoord?

Als een andere soort wel past en verbetering van de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden uitgevoerd kan worden
zonder ingrijpende aanpassingen in het
wegprofiel dient deze verbetering te worden uitgevoerd en wordt vervangen met
een andere soort.
b Als een andere soort niet past en/of als
de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd
zonder ingrijpende aanpassingen in het
wegprofiel dient dit gecombineerd te
worden met geplande reconstructie
en/of herinrichtingswerkzaamheden.
1 Als dergelijke werkzaamheden
binnen een periode van vijf jaar
staan gepland wordt met vervangen
gewacht tot de daadwerkelijke reconstructie of herinrichting wordt uitgevoerd.
2 Als dergelijke werkzaamheden
langer dan vijf jaar op zich laten
wachten wordt vervangen zonder
verbetering. Duidelijk dient te
worden aangetekend dat het dan
een “tijdelijke” boom betreft die
niet leidend is bij de reconstructie
of herinrichting.

Een voorbeeld waar toekomstige herplant
moet worden overwogen
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Als zowel de bovengrondse als de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden niet
voldoen aan de Haagse normen en eisen ten
aanzien van groeiruimte voor bomen moet
gekeken worden in hoeverre aangepaste sortimentskeuze of plaatsing van de boom elders in het profiel en verbetering van de
ondergrondse groeiplaatsomstandigheden
mogelijk zijn.

a

Bijlagen

met ingrijpende aanpassingen in het wegprofiel dient dit gecombineerd te worden
met geplande reconstructie en/of herinrichtingswerkzaamheden.
1 Als dergelijke werkzaamheden
binnen een periode van vijf jaar
staan gepland wordt met vervangen
gewacht tot de daadwerkelijke reconstructie of herinrichting wordt uitgevoerd.
2 Als dergelijke werkzaamheden
langer dan vijf jaar op zich laten
wachten wordt vervangen zonder
verbetering. Duidelijk dient te
worden aangetekend dat het dan
een “tijdelijke” boom betreft die
niet leidend is bij de reconstructie
of herinrichting.

Bijlage 2
Groene parels
Diverse beeldbepalende boomobjecten vormen
de groene parels van Den Haag. Dit zijn waardevolle objecten in het centrum, maar ook elders in de stad, waarop we extra zuinig moeten
zijn. Zij verdienen het om verder versterkt te
worden.
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In dit overzicht is per stadsdeel aangegeven
welke objecten als groene parel aangewezen
kunnen worden. Bij deze indeling is onderscheid gemaakt in:
- Bestaande groene parels. Deze boomobjecten hebben op dit moment een hoge kwaliteit. Duurzaam instandhouden staat bij deze
objecten centraal;
- Potentieel groene parels. Deze boomobjecten hebben het in zich om uit te groeien tot
hoge kwaliteit. Veel van deze objecten bestaan uit jonge beplantingen waarbij in aanleg rekening is gehouden met een duurzame
Groene Parel

-

ontwikkeling. Het waarborgen van een ongestoorde verdere ontwikkeling van deze
objecten staat centraal;
Te versterken groene parels. Deze boomobjecten staan veelal op een locatie en in een
omgeving die zich leent voor een boomobject van hoge kwaliteit. Op dit moment
voldoen echter niet alle factoren zoals sortiment, ondergrondse groeiplaats en/of inrichting aan de eisen die nodig zijn om een
duurzame boombeplanting van hoge kwaliteit te krijgen.

Deze lijst is van belang om de als groene parel
aangewezen objecten een sterkere bescherming
te geven. Daarnaast is duidelijk bij welke objecten bij herinrichting en reconstructie sterk
ingezet moet worden op bomen voor de toekomst en kunnen middelen gericht worden
ingezet.

Bestaand

Potentieel

Buitenhof (Centrum)

x

Burgemeester de Monchyplein (C)

x

Carnegieplein (C)

x

Clioplein (C)

x

Helena van Doeverenplantsoen (C)

x

Hobbemaplein (C)

x

Huygenspark (C)

x

Kaapseplein (C)

x

Koningstunnelpark (C)

x

Lange Voorhout (C)

x

Lange Vijverberg (C)

x

Nassauplein (C)
x

Plein (C)

x

Plein 1813 / Sophialaan (C)

x

Prinsevinkenpark (C)

x

Prins Hendrikplein (C)
Teniersplantsoen (C)

x

x

Oranjeplein (C)

Surinamestraat (C)

Te versterken

x
x
x

Groene Parel

Bestaand

Turfmarkt (C)

Potentieel

Te versterken

x

Wagenstraat / Groenewegje (C)

X

Wijkpark Transvaal (C)

x

Emmaplein (Haagse Hout)

x

x

Hoytemaplein (Hh)

x

x

Josef Israëlsplein (Hh)

x

Stuyvesantplein (Hh)

x

Buurtpark De Punt (Laak)

x

Gouverneurplein (La)

x

x

Haagse Hogeschool (La)

x

Hof Van Heden (La)

x

Slachthuisstraat (La)

x

Zeggelenlaan / Gouverneurlaan (La)

x

Belgischeplein (Scheveningen)

x

Dr. De Visserplein (Sch)

x
x

Frederik Hendrikplein (Sch)

x
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Eisenhowerlaan/Johan V. Oldenbarneveldtlaan (Sch)
George Maduroplein (Sch)

x

Neptunusstraat / Kinderboerderij (Sch)

x

Stevinstraat / Neptunusstraat (Sch)

x

Tesselseplein (Sch)

x
x

De Verademing (Segbroek)

x

Eikstraat (Se)

x

Klimopstraat Hoek Klaproosstraat (Se)

x

Koningsplein (Se)

x

Kwartellaan (Se)

x

Nachtegaallaan (Se)

x

Newtonplein (Se)

x

Notenplein (Se)

x

Regentesseplein (Se)
Burg. Francoisplein (Loosduinen)

x
x

Mecklenburgplein (Lo)

x

Savornin Lohmanplein (Lo)
Drakesteinweg (Escamp)

x
x

Eekhoornrade (ES)

x

florence Nightingalepark (ES)

x

x

Gaardezone (ES)

x

x

Heeswijkplein (ES)
x

Melis Stokepark (ES)

x

Pachtersdreef (ES)

x
x

Purmerendstraat (ES)

x

Vlietzone (ES)
Werkhovenplein/Straat / Overbergplein (ES)

x

x

Marinipark (ES)

Parkje Volendamlaan (ES)

x

x
x

Winkelcentrum Ypenburg (Leidschenveen-Ypenburg)

x

Veenwegplas (Ly)

x

x
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Wagenaarplein (Sch)
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Bijlage 3
Voorkeurssortimentslijst
Algemeen
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De voorkeurssortimentslijst bestaat uit een
tabel waarin de boomsoorten opgenomen zijn
die in Den Haag geplant kunnen worden. In de
tabel is onderscheid gemaakt in straatbomen en
plantsoenbomen. Met de straatbomen worden
de bomen bedoeld die zich goed in verharding
laten gebruiken en die tevens goed begeleid
kunnen worden om gekoppeld aan de verkeerstechnische randvoorwaarden goed langs wegen
bruikbaar zijn. Met de plantsoenbomen worden
de bomen bedoeld die in principe niet geschikt
zijn voor gebruik in de verharding. Deze voorkeurssortimentslijst wordt regelmatig geactualiseerd. De meest actuele versie is terug te vinden op het Intranet van de gemeente bij het
Programma van Eisen Inrichting Openbare
Ruimte.


Boomsoort
Grootte Straatboom Plantsoen- Verdraagt Verdraagt
Bloesem-/
Vervanger
			
boom zeewind sterke wind vruchtboom voor kastanje
Acer campestre ‘Elsrijk’ **

2

Acer capillipes

3

x

Acer cappadocicum

2

x

Acer cappadocicum ‘Lobel’

1

Acer davidii ‘George Forrest’

3

x

Acer freemanii ‘Elegant’

1

x

Acer griseum

3

x

Acer heldreichii subsp. trautvetteri

2

x

Acer negundo

2

x

Acer pensylvanicum

3

x

Acer platanoides ‘Cleveland’

3

Acer platanoides ‘Faassen’s Black’

1

Acer platanoides ‘Globosum’

3

Acer platanoides ‘Olmsted’

3

Acer platanoides ‘Schwedleri’

1

Acer pseudoplatanus ‘Erectum’

1

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’

1

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’

1

Acer pseudoplatanus ‘Spaethii’

1

Acer pseudoplatanus ‘Worleei’

2

Acer rubrum ‘Scanlon’

2

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’

1

Acer saccharinum ‘Pyramidale’

1

x

x

Acer zoeschense ‘Annae’

2

x

x

Aesculus carnea ‘Briotii’

2

x

x

Aesculus carnea ‘Plantierensis’

1

x

Aesculus glabra

2

x

Aesculus hippocastanum

1

x

x

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

1

x

x

Aesculus indica

2

x

x

Aesculus pavia

2

Ailanthus altissima

1

Alnus cordata
Alnus glutinosa

x

x

x

x

x

x

x

x

+/-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

2

x

x

x

1

x

x

x

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

2

x

x

x

Alnus incana

3

x

Alnus incana ‘Aurea’

3

Alnus spaethii

1

Betula ermanii ‘Blush’

2

x

x

Betula ermanii ‘Holland’

2

x

x

Betula nigra

1

x

x

Betula pendula

1

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

Boomsoort
Grootte Straatboom Plantsoen- Verdraagt Verdraagt
Bloesem-/
Vervanger
			
boom zeewind sterke wind vruchtboom voor kastanje
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Betula pendula ‘Crispa’

2

x

x

Betula pendula ‘Tristis’

2

x

x

Betula pendula ‘Youngii’

3

x

x

Betula pubescens

1

x

x

Betula utilis ‘Doorenbos’

2

x

x

x

carpinus betulus

1

x

x

carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

2

x

x

carpinus betulus ‘Quercifolia’

2

x

castanea sativa

1

x

x

castanea sativa ‘Albomarginata’

1

x

x

castanea sativa ‘Variegata’

1

x

x

catalpa bignonioides

2

x

catalpa bignonioides ‘Aurea’

2

x

x

catalpa bignonioides ‘Nana’

3

x

x

catalpa speciosa

2

x

x

celtis occidentalis

1

x

cercidiphyllum japonicum

3

x

cercis siliquastrum

3

x

corylus colurna

2

x

x

crataegus laevigata ‘Masekii’

3

x

x

x

crataegus lavallei ‘Carreirei’

3

x

x

x

crataegus persimilis ‘Splendens’

3

x

x

x

davidia involucrata var. vilmoriniana

3

x

x

fagus sylvatica

1

x

fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’

1

x

fagus sylvatica ‘Dawyck’

1

x

fagus sylvatica ‘Pendula’

1

x

fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’

1

x

fagus sylvatica ‘Riversii’

1

x

fraxinus americana var. microcarpa

1

x

x

x

fraxinus angustifolia ‘Raywood’ ***

1

x

x

x

fraxinus excelsior ‘Diversifolia’

1

x

x

x

fraxinus excelsior ‘Eureka’

1

x

x

x

fraxinus excelsior ‘Jaspidea’

1

x

x

x

fraxinus excelsior ‘Pendula’

2

x

x

x

fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’

1

x

x

x

fraxinus ornus ‘Arie Peters’

2

x

x

x

fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’

1

x

x

x

x

ginkgo biloba

1

x

x

ginkgo biloba ‘Fastigiata’

1

x

x

gleditsia triacanthos

1

gleditsia triacanthos f. inermis

2

gleditsia triacanthos ‘Shademaster’

1

x
x

x
x

x

x

x
x

x
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gleditsia triacanthos ‘Skyline’

1

gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

2

x

juglans nigra

1

x

x

x

juglans regia

1

x

x

x

koelreuteria paniculata

3

x

laburnum x watereri ‘Vossii’

3

x

x

x

liquidambar styraciflua ‘Moraine’ ***

2

x

x

x

liquidamber styraciflua ‘Worplesdon’

2

x

x

liriodendron tulipifera

1

x

magnolia acuminata

1

x

Magnolia kobus

2

x

x

Malus floribunda

3

x

x

x

x

malus ‘Golden Hornet’

3

x

x

x

malus toringo ‘Brouwers’

3

x

x

x

x

malus ‘Professor Sprenger’

3

x

x

x

x

malus ‘Red Sentinel’

3

x

x

x

malus ‘Van Eseltine’

3

x

x

x

mespilus germanica

3

x

x

x

metasequoia glyptostroboides

1

morus alba

3

x

nothofagus antarctica

3

x

ostrya carpinifolia

1

x

x

Parrotia persica

3

x

+/-

Paulownia tomentosa

1

x

Phellodendron amurense

2

x

x

Platanus x hispanica

1

x

x

Platanus orientalis

1

x

x

Platanus orientalis ‘Digitata’

1

Populus alba ‘Raket’

1

x

Populus x berolinensis

1

x

x

Populus canadensis ‘Gelrica’

1

x

x

Populus canadensis ‘Harff’

1

x

x

Populus canadensis ‘Robusta’

1

x

Populus canescens ‘De Moffart’

1

x

x

x

Populus canescens ‘Enniger’

1

x

x

x

Populus canescens ‘Schleswig I’

1

x

x

x

Populus can. ‘Witte van Haamstede’ **

1

x

x

x

Populus lasiocarpa

2

x

Populus nigra ‘Italica’

1

x

x

Populus nigra ‘Vereecken’

1

x

x

Populus simonii ‘Fastigiata’

1

Populus tremula ‘Tapiau’

1

Prunus avium ‘Plena’

1

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x
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Prunus cerasifera ‘Nigra’

3

x

x

x

Prunus x gondouinii ‘Schnee’

2

x

x

x

Prunus serrula

3		

x

x

Prunus serrulata ‘Amanogawa’

3		

x

x

Prunus serrulata ‘Kanzan’

2

x

x

x

Prunus serrulata ‘Pink Perfection’

2

x

x

x

Prunus serrulata ‘Shirotae’

3		

x

x

Prunus serrulata ‘Ukon’

3		

x

x

Prunus x yedoensis

2

x

x

x

Prunus ‘Accolade’

3

x

x

x

Prunus ‘Pandora’

2

x

x

x

Pterocarya fraxinifolia ‘Heereplein’

1

x

x

Pyrus caleryana ‘Chanticleer’

2

x

x

x

x

x

Pyrus salicifolia ‘Pendula’

3		

x

x

x

x

Quercus cerris

1

x

x

x		

Quercus palustris

1		

x

Quercus phellos

1		

x				

Quercus robur

1

x

x

x		

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’

1

x

x

x		

Quercus robur ‘Nijmegen’

1

x

x

x		

Quercus turneri ‘Pseudoturneri’

1		

x				

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’

1

x

x

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’

1		

x

x

Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’

2		

x

x

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

3

x

x				

Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’

1

x

x

Salix alba ‘Belders’

1		

x

x		

Salix alba ‘Chermesina’

1		

x

x		

Salix alba ‘Het Goor’

1		

x

x		

Salix alba ‘Sericea’

1		

x

x		

Salix alba ‘Vitellina’

1		

x

x		

Salix babylonica

1		

x				

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

1		

x

Sophora japonica ‘Pendula’

3		

x				

Sophora japonica ‘Regent’

1

x

Sorbus x arnoldiana ‘Schouten’ *

3		

x

x

x

Sorbus hybrida ‘Gibbsii’ *

3

x

x

x

x

Sorbus intermedia ‘Brouwers’ *

2

x

x

x

x

Sorbus latifolia ‘Henk Vink’ *

2

x

x

x

x

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ *

3

x

x

x

x

Taxodium distichum

1		

x

x		

Tilia americana ‘Nova’

1		

x		

x		

Tilia cordata ‘Böhlje’

1

x

x		

x

x

x

x

x

x

x

x		

x

x

x
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x		

Tilia cordata ‘Greenspire’

1

Tilia x europaea ‘Euchlora’

1		

x

x		

Tilia x europaea ‘Pallida’

1

x

x

x		

Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’

1

x

x

x		

Tilia mongolica

3		

x

Tilia tomentosa ‘Brabant’

1

x

Tilia tomentosa ‘Pendula’

1

x

x

Ulmus x hollandica ‘Wredei’

2		

x

x		

Ulmus ‘Clusius’ **

1

x

x

x

x		

Ulmus ‘Dodoens’

1

x

x

x

x		

Ulmus ‘Camperdownii’

3		

x

x

x		

Ulmus glabra ‘Exoniensis’

1

x

x

x

x		

Ulmus ‘Lobel’ **

1

x

x

x

x		

Ulmus ‘Plantijn’

1

x

x

x

x		

Zelkova serrata ‘Village Green’

1

x

x

x

x

x

x		
x

x		

x		
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* Verdraagt wind indien veredeld op Sorbus intermedia
** Toepasbaar aan het zeefront
*** Verdraagt wind indien geplant in schrale grond

x
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Magnolia kobus

Bijlage 4
Criteria voor beheer van bomen
ter verbetering van de lokale
luchtkwaliteit
1 Achtergrond
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Bomen kunnen een positief effect hebben op de
lokale luchtkwaliteit. De slechte luchtkwaliteit in
de stad is vooral te wijten aan het verkeer. De
uitlaatgassen leiden tot hoge concentraties van
fijnstof (pm10) en stikstofoxiden. Uit stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen kan onder
invloed van zonlicht ozon worden gevormd.
Gerichte inzet van beplanting is een hulpmiddel
om de luchtkwaliteit te beheersen. De belangrijkste richtlijnen voor een dergelijke inzet worden beschreven.

Kennis over al deze factoren levert aanknopingspunten voor de formulering van criteria die kunnen worden gehanteerd bij de keuzes rond beheer van individuele bomen. Er wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen bestaand
groen en gerichte aanplant van nieuw groen. Alle
bomen nemen luchtverontreiniging op. Voor het
formuleren van de criteria maakt het niet uit of
het gaat om ingrepen in het bestaande bomenbestand dan wel om de gerichte inzet van nieuw
groen.

2 Depositie
De relatie tussen bomen en luchtverontreiniging
speelt zich af op vier domeinen, namelijk (1)
depositie, (2) filtering, (3) biogene emissies en (4)
lokaal klimaat (voor verklaring zie verder). Binnen elk domein zijn de volgende factoren van
belang:
1 De soort boom. Soortspecifieke kenmerken van
bladeren en het totale bladoppervlak bepalen
in grote mate de effectiviteit van de individuele boom;
2 Structuur van de boom en/of een groep bomen.
Structuurkenmerken zijn vooral van belang
waar deze de luchtstromingen beïnvloeden;
3 Blootstelling. Dit betreft het type luchtverontreinigingscomponent (fijnstof, stikstofoxiden
of ozon) en de hoogte van de concentraties;
4 Het type locatie waarbij vooral gelet moet worden op de afstand tot de bron van emissie en
de aanwezigheid van bebouwing;
5 Uitwendige omstandigheden met belangrijke
aspecten als groeiomstandigheden en het
microklimaat.

Dit betreft het proces van verwijdering van vervuilende stoffen uit omstromende lucht.
Dit verschijnsel wordt in de literatuur vaak
aangeduid met bulkvangst. Vooral de buitenste
bladeren van de boomkruin zijn hierbij actief.
Criteria voor vergroting van de depositie zijn
samengevat in onderstaande tabel.
1 Verhoog het aantal gezonde bomen om
verwijdering van luchtverontreiniging te
versterken;
2 Onderhoud het bestaande bladerdek;
3 Onderhoud vooral de grote gezonde
bomen;
4 Gebruik bomen met een lange levensduur;
5 Gebruik bomen die weinig onderhoud
nodig hebben en die aangepast zijn aan de
stedelijke omgeving;
6 Gebruik naaldbomen (bij voorkeur groenblijvend) voor effectieve opname van fijn stof
gedurende het jaar;
7 Gebruik voor de opname van fijnstof als alternatief loofbomen met ruwe en behaarde
bladeren;

8 Gebruik loofbomen met platte en brede bladeren voor de effectieve opname van stikstofdioxide en ozon;
9 Gebruik geen soorten die gevoelig zijn voor
luchtverontreiniging.

3 Filtering

4 Biogene emissies
Bomen produceren vluchtige organische stoffen
die bijdragen aan de vorming van troposferisch

5 Lokaal klimaat
Bomen hebben invloed op het lokale klimaat.
Voor individuele bomen is vooral het effect van
beschaduwing bruikbaar
1 Plant bomen ter beschaduwing van geparkeerde auto’s opdat minder vluchtige organische stoffen verdampen uit de benzinetanks;
1 Gebruik alternatieve groenstructuren zoals
gevelgroen, pergola-achtige structuren en
dakgroen indien er geen plaats is voor bomen
of indien de luchtcirculatie teveel wordt beperkt.

6 Overige aandachtspunten
Iedere boom kan bijdragen aan verbetering
van de luchtkwaliteit. Een individuele boom is
onderdeel van de groene infrastructuur op
niveau van wijk en stad. Daarbij is luchtverontreiniging niet aan één locatie gebonden zoals een
boom en omvat het een cocktail aan componenten.
1 Varieer het groen om de cocktail van verontreiniging aan te pakken;
2 Ontwikkel een strategisch groenplan voor de
gehele stad;
3 Draag zorg voor een koppeling van het
groenbeleid met het luchtkwaliteitsbeleid.

Fred Tonneijck
Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plant
Research International
8 november 2006

43
Haagse Bomen 2008 - 2017

1 Draag er zorg voor dat de kruin van de boom
vervuilde lucht kan doorlaten (> 50% optische porositeit), hetzij via goede soortkeuze
hetzij via gericht beheer;
2 Voorkom dat bomen de windsnelheid teveel
dempen dichtbij de bron (de zogeheten groene tunnel) en daardoor lokaal tot hogere
concentraties aanleiding kunnen geven ondanks hun luchtzuiverende werking;
3 Combineer opgekroonde bomen met een
ondergroei van kruidachtigen, struiken en
heesters om effectief blad te hebben op de
verschillende niveaus;
4 Bomen met een warrige takstructuur leveren
een bijdrage aan de opname van fijnstof ook
indien er geen blad aan de boom zit;
5 Plant waar mogelijk bomen in lijnen loodrecht op de aanstromingsrichting van vervuilde lucht en laat deze lijnen terugkomen
in de wijk;
6 Zorg voor een ongestoorde zijwaartse aanstroming van de boom dichtbij een bron;
7 Gebruik bomen niet alleen dichtbij de bron
van emissie vanwege de grote afvangst maar
ook bij gevoelige objecten zoals scholen,
ziekenhuizen en bejaardenhuizen.

1 Maximaliseer het gebruik van bomen die relatief weinig vluchtige organische stoffen emitteren;
2 Vermijd grootschalige aanplant van boomsoorten die veel emitteren zoals populieren,
eiken, platanen en wilgen.

Bijlagen

Hieronder wordt verstaan de verwijdering van
vuile stoffen uit de lucht bij doorstroming van
het groenelement. In tegenstelling tot depositie
gaat de vervuilde lucht hierbij door de boomkruin heen en doen alle bladeren mee aan de
luchtzuivering. Houd er rekening mee dat de
eventuele verlaging van de concentratie zeer
lokaal is en aan de lijzijde van de boom plaatsvindt.

ozon. De ene boom produceert duidelijk meer
dan de andere. Er zijn grote verschillen in de
hoeveelheid emissie tussen verschillende genera
maar niet zozeer tussen soorten binnen genera.

Bijlage 5
Variatie straatboombeplanting
Variatie in straat/laanboombeplanting is een
middel om bij ziekten en klimaatverandering de
boomstructuur nog herkenbaar overeind te
houden. Daarvoor is een menging van soorten
noodzakelijk. Bij een juiste menging zoals om
en om, alternerend of per rij, kan bij uitval van
de ene soort de andere soort nog voor een herkenbare structuur zorgen.

Woon/buurt straten
-

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’

44

-

In buurten en wijken is de variatie per straat
vaak voldoende.
Veel gebruik van 3e grootte dus bomen met
een korte omlooptijd.
Het gaat meestal niet om grote aantallen
van één soort.

Gebiedsontsluitingswegen
-

Buurt- en wijkontsluiting
Duurzame 1e en 2e grootte boombeplanting
Met midden- en of zijbermen
Mengen in de rij
Mengen per rij

Enkele voorbeelden van te maken combinaties:

Bijlagen
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Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ - Tilia cordata‘Böhlje’
Acer saccharinum - Ailanthus altissima
Ailanthus altissima - Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
Gleditsia - Robinia
Gleditsia - Acer
Ouercus palustris - Robinia
Fagus - Quercus
Populus canescens - Betula pendula
Zelkova serrata - Carpinus betulus
Corylus colurna - Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
Liquidambar - Acer
Alnus spaethii - Fraxinus
Paulownia - Catalpa speciosa - Liriodendron
Aesculus - Tilia
Sorbus intermedia - Acer campestre‘Elsrijk’
Magnolia kobus - Liquidambar ‘Moraine’
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ - Robinia ambigua ‘Decaisneana’
Acer negundo - Robinia

7
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✓

✓

✓
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✓
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✓

nvt
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✓
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✓
✓
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     nvt
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✓
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6
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5
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✓
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✓
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3b		 ✓
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✓
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✓
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✓
✓

✓ ✓ ✓
✓
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✓
✓

✓
✓
✓ ✓ ✓
✓
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✓
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3-4 pp
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✓
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breed
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‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’

Bijlage 6

Straatboomprofielen

Grachten 11-12

Boomstructuur

Bijlagen

47

Haagse Bomen 2008 - 2017

Bomen in de straat
Voor het planten van bomen in de straat zijn
niet heel veel mogelijkheden. Er liggen allerlei
beperkingen, zowel bovengronds als ondergronds. Waar kabels en leidingen liggen kunnen geen bomen staan en er moet in het profiel
voldoende ruimte zijn voorbeworteling. Ook
bovengronds moet rekening worden gehouden
met tal van eisen: verkeer, parkeerplaatsen,
fietspaden, afstand tot woningen. Bovengronds
spelen ook ruimtelijk overwegingen een rol.
Waar wel bomen, waar niet, hoe ver van elkaar.
Wat is de samenhang met aangrenzende stra-

‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
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ten, met de architectuur van de bebouwing,
het karakter van de wijk, de aanwezigheid van
voortuinen. Daarom moet bij de aanplant van
bomen in een straat niet alleen naar de beschikbare ruimte maar ook altijd naar de context
worden gekeken. Wat is de ruimtelijke structuur van de wijk, waar staan de bomen in de
aangrenzende straten, zijn er pleinen, plantsoenen of andere karakteristieke plekken waar
bomen staan of kunnen geplant worden.
Met name op plekken met meer ruimte zijn
de condities beter voor een duurzame boombeplanting. Door alle beperkingen is er in veel
straten slechts één gebied waar vaak nog ruimte
is voor bomen: de parkeerstrook. In deze strook
staan bomen buiten de rijbaan en niet te dicht
op woningen en kabels en leidingen. In het
verleden werden bomen vooral in de trottoirs
geplant. De benodigde ruimte voor verkeer en
parkeren was toen beperkt en de trottoirs waren
breed. In de loop der jaren zijn de trottoirs
smaller geworden, te smal voor een goede
groeiplaats voor bomen. Om die reden worden
bomen tegenwoordig, vooral in de smallere
woonstraten, in de parkeerstrook geplant.
Hier is bovendien ruimte om voldoende
bomengrond aan te brengen.
Niet in alle straten is weinig ruimte voor
bomen. In brede straten liggen soms brede
trottoirs waar wel ruimte is voor boombeplanting. Veel brede wegprofielen hebben een middenberm, waar ruimte is voor grote bomen.
Deze “Haagse lanen” zijn een kenmerk van de
stad. Vooral de open grond en de positie buiten
het verkeersprofiel zorgen voor goede condities
voor de groei van bomen. Hierna wordt toegelicht hoe in verschillende profielen bomen
een plek (kunnen) krijgen. Deze “straatboomprofielen” geveneen beeld hoe en waar, rekening houdend met functies en beperkingen, in
Den Haag op dit moment bomen in de straat
worden geplant.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- woonstraten,
- wijkontsluitingswegen,
- grachten,
- pleinen.

Woonstraten

Wijkontsluitingswegen hebben een belangrijke
verkeersfunctie. Op deze wegen is de maximum
snelheid 50 km per uur. Wijkontsluitingswegen
hebben meestal vrijliggende fietspaden. Een
(vrije) trambaan maakt soms onderdeel uit van
het profiel. Bomen zijn in deze – vaak brede
– profielen van groot belang, maar de verkeersfunctie beperktvaak de mogelijkheden.Wijkontsluitingswegen zijn belangrijke lijnen door de
stad. Vaak is de weg onderdeel van een lange
lijn door de stad. De continuïteit van de boombeplanting is daarom van belang. In deze brede
profielen zijn bomen van de 1e grootte op hun
plaats. Wanneer een middenberm aanwezig is
verdient deze positie voorkeur. In een aantal
gevallen biedt een brede schrikstrook tussen
fietspad en parkeerstrook ruimte voor bomen.
In veel gevallen staan de bomen in de parkeer-

Grachten
Grachten maken onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht. Bomen hebben daarbij
een beeldbepalende functie. De historische
situatie is veelal leidend. De bomen staan aan
beide zijden langs de gracht. Soms tussen de
parkeerplaatsen en bij voldoende ruimte naast
de parkeerplaatsen. Gelet op de afstand tot de
woningen kunnen bomen van de 1e grootte
worden geplant. Tussen de bomen liggen 1
of 2 parkeerplaatsen. De bomen staan niet in
boomdammen.

Pleinen en plekken
Pleinen zijn altijd bijzondere plekken in de stad
en bieden een uitgelezen kans voor de aanplant
van bomen. Buiten het verkeersprofiel, parkeervakken en vaak ook kabels en leidingen hebben
bomen er optimale omstandigheden om te
groeien. De situatie biedt veelal ruimte voor
grote en ook bijzondere bomen. Pleinen hebben een eigen identiteit en ruimtelijke kenmerken. Vaak maakt de boombeplanting daar onderdeel van uit. Standaardopstellingen zijn dan
ook niet mogelijk en wenselijk. Aantallen,
standplaats, plantwijze en soortkeuze geven de
plek een zekere eigenheid. Bomen op pleinen
hebben een grote toekomstwaarde. Zij moeten
dan ook duurzame conditieskrijgen, bovengronds en ondergronds. Wat een plein is voor
de stad kan een plek betekenen voor een buurt.
Kleinere plekken en overhoeken hebben vaak
een belangrijke betekenis in de ruimtelijke
structuur en bieden vaak ruimte buiten het
verkeersprofiel voor (grotere) bomen.
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Wijkontsluitingswegen

strook. Omdat in deze brede straatprofielen de
bomen als structuur belangrijk zijn, staan zij
dichter op elkaar dan in woonstraten. Dat betekent dat de bomen meestal tussen de 2 of 3
parkeerplaatsen geplant worden.

Bijlagen

De meeste straten in de stad zijn woonstraten.
In deze straten is de verkeersfunctie beperkt.
Het zijn 30-km gebieden. Vaak is hier de parkeerdruk hoog. In woonstraten zijn rijbanen en
parkeerstroken gemaakt van gebakken straatklinkers. De bomen in woonstraten staan in de
regel in de parkeerstrook tussen de auto’s.
Hiervoor worden boomdammen aangelegd,
die minimaal 2.50 m lang zijn. Alleen wanneer
het trottoir erg breed is, 5 m of meer, kunnen
de bomen ook daar geplant worden. De bomen
die in woonstraten geplant kunnen worden
zijn bomen van de 2e of 3e grootte. De bomen
staan op ruime afstanden van elkaar, waardoor
er licht in de woningen en zicht op de gevels
blijft. Er moet rekening worden gehouden met
de parkeerafstand. Dat betekent dat de bomen
meestal tussen de 3, 4 of soms 5 parkeerplaatsen
geplant worden. Veel woonstraten voldoen nog
niet aan deze indeling en uitgangspunten. Vaak
staan de bomen nog in de (smalle) trottoirs.
Bij vernieuwing en vervanging en bij herinrichting van de straat is het beter te kiezen voor de
parkeerstrook, met meer afstand tot de woningen en met meer ondergrondse ruimte voor
bomenzand en beworteling.
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