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Inleiding

In het stadsdeel Scheveningen zijn al vele jaren discussies over het realiseren van meer groen, met
name door middel van bomen. Het gaat hierbij om locaties op relatief korte afstanden van de kust.
Door de jaren hebben diverse nieuw ingerichte plantlocaties, gelet op een gezonde groei en
ontwikkeling van bomen, niet de gewenste resultaten opgeleverd.
De gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, heeft dan ook behoefte aan een overzicht van
mogelijkheden en onmogelijkheden voor boomgroei op korte afstand van de kust. Prohold BV is
gevraagd de kwestie te onderzoeken. Dit onderzoek omvat de volgende aspecten:


Onderzoek naar de kwaliteit en groeiplaatsomstandigheden van 7 plantlocaties aan de kust.
Door de kwaliteit en de diverse groeiplaatsomstandigheden te onderzoeken, is bepaald wat
de huidige kwaliteit van de bomen is en hoe de groeiplaatsomstandigheden deze
beïnvloeden.



Onderzoek naar de zeewindbelasting langs de gehele kusstrook van Scheveningen.
Op basis van de aanwezigheid en kroonontwikkeling van bomen en struiken, is de mate van
zeewindbelasting beoordeeld.



Inventarisatie van bestaande kennis en ervaringen.
De inventarisatie is er op gericht antwoord te geven op de volgende vragen:
 Wat is er bekend over de werking van zeewind?
 Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten met betrekking tot boomgroei en
zeewind?
 Welke boomsoorten zijn in meer of mindere mate zeewindbestendig?

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beknopte samenvatting van dit rapport. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste
bevindingen uit het onderzoek naar de kwaliteit en groeiplaatsomstandigheden en het onderzoek
naar de zeewindbelasting weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste bevindingen ten aanzien
van de inventarisatie van kennis en ervaringen weergegeven. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies op
basis van de uitgevoerde onderzoeken en inventarisaties weer. Daarnaast is voor de Scheveningse
kust een zonering in kaart gebracht. De zones zijn ingedeeld naar slagingskans voor aanplant van
bomen, gekoppeld aan de sortimentskeuze.

April 2013
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Samenvatting

Langs de Scheveningse kust stellen diverse nieuw ingerichte plantlocaties teleur. Prohold BV is
gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor boomgroei op korte
afstand van de kust. Voor dit onderzoek zijn 7 plantlocaties onderzocht, is langs de kust de mate van
zeewindbelasting beoordeeld en is geïnventariseerd wat er al bekend is over boomgroei en zeewind.
Uit het onderzoek blijkt dat, in Scheveningen, zeewindbelasting de beperkende factor ten aanzien
van boomgroei aan de kust is. Per boomsoort kan de zeewindtolerantie sterk verschillen, maar direct
langs de Scheveningse kust is zelfs boomgroei van zeewindtolerante soorten vrijwel onmogelijk. De
mate van beschutting is hierin bepalend gebleken. Daarnaast is er een zonering te onderscheiden
waarbij qua boomgroei, afhankelijk van de boomsoort, meer of minder mogelijk is. Deze zonering is
in hoofdstuk 5 indicatief in kaart gebracht.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de Nederlandse Noordzeekust door relatief hoge windsnelheden,
een heersende windrichting vanuit de zee en een beperkte beschutting, een zeer hoge mate van
zoutspray ontwikkeling heeft. Bomen tot in de branding zijn hierdoor praktisch onmogelijk.

April 2013
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Onderzoek

Op een zevental plantlocaties, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bomen en de
groeiplaatsomstandigheden. Daarnaast is langs de directe kustlijn van Scheveningen de mate van
zeewindbelasting beoordeeld.
Bij elke locatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 vaststellen huidige conditie en gebreken (3.1);
 bepalen van de beschikbare hoeveelheid m3 grond van voldoende kwaliteit (3.2);
 bepalen van de zuurgraad en elektrische geleidbaarheid van de bodem (3.3);
 een knop- en scheutanalyse (3.4);
 bepalen zeewindbelasting (3.5).
In onderstaande tabel zijn de plantlocaties met hun belangrijkste kenmerken weergegeven. Voor de
ligging van de plantlocaties zie bijlage 1.
Locatie
1 Circusplein
2 Duindorpdam
3 Dr. de Visserplein
4 Harstenhoekplein
5 Palaceplein
6 Zeesluisweg
7 Zwolsestraat A
Zwolsestraat B

Boomsoort
Tilia platyphyllos
Populus alba
Betula nigra
Ulmus cv
Ulmus ‘Lobel’
Populus alba
Quercus cerris
Pinus nigra ‘nigra’

Aant.
5
8
14
4
24
7
7
27

Plantjr.
2000
1998
2010
1988
2002
2006
2009
2007

Plantplaats
verharding met bomenzand
verharding met bomenzand
open grond met teelaarde
verharding zonder groeiplaatsverbetering
verharding met bomenzand
verharding met bomenzand
open grond met bomengrond
open grond met bomengrond

Ontwikkeling
slecht
slecht
matig/slecht
goed
matig
redelijk/slecht
matig
matig

Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste bevindingen. De volledige onderzoeksgegevens zijn
weergegeven in bijlage 2 t/m 12 .

3.1

Huidige conditie en gebreken

Om vast te kunnen stellen hoe de bomen op de diverse plantlocaties er nu bij staan is de conditie van
de bomen beoordeeld. Daarnaast is gekeken of er gebreken zijn die de conditie van de bomen
negatief beïnvloeden. In de inventarisatielijst zijn de details per boom weergegeven. Deze is
bijgevoegd als bijlage 2.
Conditie
Er zijn geen bomen met een goede conditie aangetroffen. Van de in totaal 96 bomen hebben 22
bomen een slechte en 24 bomen een matige conditie. Er zijn 50 bomen met een redelijke conditie.
Dit zijn de 4 iepen op het Harstenhoekplein (zie afb. 1), 2 berken op het Dr. de Visserplein, 12 iepen
op het Palaceplein, 3 abelen aan de Zeesluisweg, 2 eiken aan de Zwolsestraat en alle dennen aan de
Zwolsestraat. Kanttekening hierbij is dat in elk cluster, van drie dennen, de voorste den naald- en
scheutsterfte vertoont aan de westzijde (zie afb. 2 en 3). De bomen met een redelijke conditie staan
verder in alle gevallen, in meer of mindere mate, in de luwte.
Gebreken
De lindes op het Circusplein vertonen rondom, maar met name aan de noordwestzijde, zware
kroonsterfte (afb. 4). Zowel de abelen op de Duindorpdam en de Zeesluisweg als de berken op het
Dr. de Visserplein vertonen veel kroonsterfte aan de noordwestzijde. Op het Harstenhoekplein zijn
de iepen aan de zuidwestzijde windgeschoren. Bij zowel de eiken als de dennen aan de Zwolsestraat
April 2013
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is aan de westzijde sprake van scheutsterfte. De kroonontwikkeling wordt in veel gevallen ernstig
verstoord waardoor de bomen eruit zien als “waaibomen” (zie afb. 5 en 6).
Op het Harstenhoekplein is wortelopdruk een probleem. Op het Palaceplein is bij 3 bomen
stamschade geconstateerd. Aan de Zeesluisweg is bij 2 bomen een forse stamschade vastgesteld. Bij
1 boom is daarnaast een aantasting van vermoedelijk schorsbrand geconstateerd.

Afb.1: Iepen met een redelijke
conditie op het Harstenhoekplein

Afb. 4: Kroonsterfte Circusplein

April 2013

Afb. 2 en 3: Aan de Zwolsestraat vertoont in elk cluster de voorste den naald- en
scheutsterfte aan de westzijde.

Afb. 5: “Waaiboom” op het Dr. de
Visserplein

Afb. 6: “waaiboom” op de
Duindorpdam
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Beschikbare hoeveelheid m3

In de meeste gevallen wordt conditionele vermindering van bomen veroorzaakt door bodemkundige
aspecten. De boom heeft te weinig vocht en/of voedingstoffen beschikbaar om zich ongestoord te
kunnen ontwikkelen. Er is dan te weinig bewortelbare ruimte van voldoende kwaliteit beschikbaar,
waardoor de conditie van de boom vermindert.
Een algemene vuistregel hierbij is dat elk m3 grond, van voldoende kwaliteit, staat voor 1 jaar goede
groei en 1 jaar verminderde groei. In dit geval zal de boom in het derde jaar in groei stagneren en
conditionele vermindering vertonen.
Optimale groei, voor de soort en omvang, staat gelijk aan een goede conditie. Bij verminderde groei
spreekt men van een redelijke conditie. Wanneer de boom volledig in groei stagneert en/of
negatieve groei in de vorm van scheutsterfte vertoond is er sprake van een matig conditie. Bij zware
scheut- of taksterfte is er sprake van een slechte conditie.
Om te bepalen in hoeverre de conditionele achteruitgang van veel bomen door bodemkundige
aspecten is veroorzaakt, is op alle plantlocaties de bewortelbare ruimte beoordeeld. Het volledige
bodemonderzoek is per locatie weergegeven in bijlage 3 t/m 10.
De beschikbare hoeveelheid bewortelbare ruimte van voldoende kwaliteit is aan de hand van de
volgende aspecten bepaald:
 bodemopbouw en bodemstructuur;
 bodemkwaliteit (granulaire samenstelling, organische stofgehalte);
 bodemluchthuishouding (aanwezigheid reductie);
 waterhuishouding (grondwaterstand en gleyverschijnselen);
Op één locatie schiet het bodemkundige aspect te kort:
 Op het Harstenhoekplein staan 4 iepen in de verharding met een beschikbaar hoeveelheid
bomenzand van ongeveer 1 m³. Naast het plantgat is alleen straatzand aangetroffen
(zie afb. 7). De iepen, geplant in 1988, hebben desondanks een redelijke conditie. Er is geen
sprake van (zware) conditionele vermindering door de groeiplaats. Voor de nodige vocht
en/of voedingstoffen zoeken de bomen echter naar wat er beschikbaar is in de omgeving,
met opdruk van de verharding als gevolg.
Op vijf locaties zijn de bodemkundige aspecten totaal geen beperkende factor:
 Bij het Dr. de Visserplein, en de Zwolsestraat A en B is sprake van een opengrond situatie met
bomengrond (Zwolsestraat zie afb. 8) of teelaarde (Dr. de Visserplein). Er is ruim voldoende
kwalitatieve bewortelbare ruimte beschikbaar.
 Op de Duindorpdam zouden de abelen, qua bewortelbare ruimte, ongeveer in 2010 de
grenzen van goede groei bereikt moeten hebben. Door sterk verminderde groei is de
beschikbare ruimte echter lang niet volledig doorworteld.
 Bij de Zeesluisweg is per boom ± 19 m3 bewortelbare ruimte van voldoende kwaliteit
(bomenzand) beschikbaar. De bomen zijn in 2006 geplant en vertonen sterk verminderde
groei. De beschikbare ruimte is echter lang niet volledig doorworteld.

April 2013

8

Zeewind en bomen in Scheveningen

Prohold BV

Op twee plantlocaties spelen de bodemkundige aspecten een beperkte rol:
 Op het Circusplein en het Palaceplein staan de bomen in bomenzand (zie afb. 9). Op het
Circusplein zouden de bomen, qua bodemkundige aspecten, in 2011 de grenzen van goede
groei bereikt hebben en op het Palaceplein in 2012. Desondanks hebben de bomen op beide
locaties nog voldoende grond beschikbaar voor ten minste 10 jaar verminderde groei.
Verminderde groei staat gelijk aan een redelijke conditie.
De iepen op het Palaceplein die in de luwte staan vertonen inderdaad een redelijke conditie
(zie bijlage 7). De slechte conditie van de lindes op het Circusplein en de matige en slechte
condities van diverse iepen op het Palaceplein (met uitzondering van boom 24) zijn niet
veroorzaakt door bodemkundige aspecten.

Afb. 7: Harstenhoekplein; naast het plantgat is allen straatzand aangetroffen

Afb. 8: Zwolsestraat; open grond
situatie met bomengrond.

Afb. 9: Bomenzand Circusplein (boven) en Palaceplein (onder).

April 2013
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Zuurgraad- en geleidbaarheidsmeting

Van de plantlocaties zijn grondmonsters genomen om een zuurgraad- en geleidbaarheidsmeting uit
te voeren. De resultaten van deze metingen zijn opgenomen als bijlage 10.
Volgens de RAW mag teelaarde een maximale zoutbelasting, uitgedrukt in het geleidingsvermogen
(EC), van 1,5 mS/cm bedragen. Bij de genomen grondmonsters uit Scheveningen blijft het
geleidingsvermogen tussen de 0,1 tot 0,4 mS/cm.
De zuurgraad van teelaarde, uitgedrukt in pH/KCl, moet volgens de RAW tussen de 4,8 en 7,5 liggen.
De grondmonsters uit Scheveningen hebben een zuurgraad tussen de 6,5 en 7,7. De Zeesluisweg
steekt daar nog bovenuit met een pH/KCl van 8,3. Op deze locatie staan abelen. Aangezien abelen
kalkminnend zijn werkt dit niet nadelig voor de boombeplanting.
De zuurgraad en geleidbaarheid van de bodem is op geen van de plantlocaties een groeibeperkende
factor.

3.4

Knop- en scheutanalyse

Voor de knop- en scheutanalyse zijn op de verschillende locaties bij één of twee representatieve
bomen 2 twijgen uit de het midden van de kroon verzameld. Eén aan de windbelaste zijde (loef) en
één aan de luwte zijde (lei). Van deze twijgen zijn alle knoppen geteld en vervolgens is gekeken
hoeveel er waren uitgelopen en hoeveel er waren beschadigd. Uitgelopen adventief knoppen en
slapende knoppen zijn apart geteld. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 11.
In totaal zijn aan de twijgen die aan de loefzijde van de boomkroon zaten 122 knoppen geteld.
Hiervan waren 66 knoppen (54%) uitgelopen en 54 knoppen (44%) beschadigd. Er zijn in totaal 97
uitgelopen adventief knoppen of slapende knoppen geteld.
In totaal zijn aan de twijgen die aan de leizijde van de boomkroon zaten 141 knoppen geteld. Hiervan
waren 114 knoppen (81%) uitgelopen en 27 knoppen (19%) beschadigd. Er zijn in totaal 64
uitgelopen adventief knoppen of slapende knoppen geteld.
De totaal gemeten scheutlengte aan de loefzijde bedraagt 212,5 cm en aan de leizijde 315 cm.
De luwtezijde van de bomen vertoont een duidelijk betere knop- en scheutontwikkeling dan de wind
belaste zijde (zie ook afb. 11 t/m 13).
Door de zeewind ontstaat
blad/naald- en knopschade. In veel
gevallen loopt de tak uit via
adventief knoppen waardoor een
als het ware ‘geschoren’ beeld kan
ontstaan (zie afb. 10)

Afb. 10: Door het uitlopen van adventiefknoppen na knopsterfte
ontstaat een ‘geschoren’ beeld.

April 2013

10

Zeewind en bomen in Scheveningen

Prohold BV

Afb. 11 t/m 13: Per foto zijn de twijgen afkomstig van dezelfde boom. Links is de windbelaste zijde en rechts de
luwtezijde. Met de klok mee; den aan de Zwolsestraat, iep aan het Palaceplein en abeel aan de Zeesluisweg.

April 2013
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Zeewindbelasting

Om meer te weten te komen over de invloed van de zeewind op boomontwikkeling langs de kust, is
de zeewindbelasting onderzocht. Hiervoor is langs de hele directe kustlijn van Scheveningen,
waaronder de plantlocaties, de zeewindbelasting beoordeeld. Aan de hand van de aanwezigheid en
kroonontwikkeling van bomen en struiken, in zowel openbaar als particulier groen, is zodoende een
zonering onderscheiden.
Deze paragraaf behandeld alleen de belangrijkste bevindingen. Het onderzoek op de plantlocaties is
per locatie weergegeven in bijlage 3 t/m 9. De overige bevindingen opgedaan door onderzoek langs
de hele kustlijn worden hier behandeld of in de kaart ‘Zonering boomgroei en zeewind ’
weergegeven (hoofdstuk 5).
De plantlocaties zonder gebouwen e.d. in de directe nabijheid, zoals Duindorpdam, hebben het
zwaarst te lijden van zeewind. De mate van beschutting lijkt de kans op een succesvolle beplanting te
bepalen. Zoals op het Dr. de Visserplein. Hier staan een aantal iepen en esdoorns achter een gebouw.
De bomen worden zodra ze boven het dak komen windgeschoren (zie afb. 16). Achter deze bomen
staan berken in een rij van het gebouw af. De eerste berken staan nog in de luwte van de iepen en de
esdoorns, maar naar achter toe vangen de berken steeds meer wind (zie bijlage 5).
Door de conditie van de bomen en de geschatte
zwaarste windbelasting (gele pijlen) in kaart te
brengen werd een verband zichtbaar tussen de
conditie en windbreking door andere bomen.
De abelen aan de Zeesluisweg (zie afb. 14) laten
dit duidelijk zien. De voorste bomen (5-7)
vangen de zwaarste klappen op, waarna de
bomen daarachter zich steeds beter kunnen
ontwikkelen.
Ook bij het overige onderzoek langs de kustlijn
zijn hier duidelijke voorbeelden van gevonden
(zie afb. 17 en 18).

7
6

5
4
3
2

1

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht
Afb. 14: Conditieverloop Zeesluisweg

Bebouwing en andere omvangrijke structuren zoals duinen of dijken hebben grote invloed op de
lokale windbelasting. Zo zijn er op sommige locaties, direct in de luwte van een gebouw,
mogelijkheden voor succesvolle boomontwikkeling (zie afb. 19, 20 en 21). Maar op sommige locaties
waar de bomen op het eerste gezicht enigszins beschut staan, blijkt het tegendeel. Op het
Circusplein bijvoorbeeld lijken de bomen achter de bebouwing enigszins beschut te staan. Maar
doordat de wind tussen de gebouwen door geperst wordt ontstaat een tunneleffect. Hierdoor wordt
de windkracht ter plekke juist versterkt (zie
bijlage 3).
Het Palaceplein maakt zichtbaar dat de
windbelasting soms verrassend verloopt (zie
afb. 15). Cluster A, bovenin de foto, vertoont
een ander conditieverloop in verhouding tot de
westenwind dan de andere clusters.
Het blijkt dat in het paadje tussen de hoge flat
(rechtsboven) en de overige bebouwing een
windtunnel wordt gecreëerd, waardoor de wind
uit andere richting het plein op komt. De gele
stippellijn geeft een indicatie van de luwtezone.

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht
Afb. 15: Geschatte windcontour Palaceplein

April 2013
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Afb. 16: Iepen en esdoorns geschoren zodra ze
boven het dak uitkomen (Dr. de Visserplein)

Afb. 17 en 18: Windbreking door plantsoen; de
eerste boom in de rij is afgestorven, daarachter
kunnen de bomen zich steeds beter ontwikkelen
(Badhuiskade)

Afb. 20: Zwarte den in de luwte (Zwolsestraat)

Afb. 19: Iepen in de luwte (Utrechtsestraat)

April 2013

Afb. 21: Abelen in de luwte(Gevers Deynootweg)
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Inventarisatie kennis en ervaringen

4.1

Literatuurstudie

Prohold BV

Zoutspray
Zeewater bestaat voor 3,5 % van het gewicht uit zeezout. Door golfwerking en branding vernevelt
zeewater. De nevelwolken worden landinwaarts geblazen. Hierin bevinden zich zoutkristallen. Deze
zoutkristallen worden afgezet op alles wat de wind onderweg tegenkomt, ook op bomen (takken,
knoppen, bladeren). We noemen dit verschijnsel ook wel “zoutspray”.
Door de zoutspray ontstaat blad- en naaldschade. Daarnaast lopen knoppen, waarop zout wordt
afgezet, een groot risico op uitdrogen. Bomen aan de kust komen daardoor vaak niet boven
beschutting (duinen of gebouwen) uit. Doen ze dat wel, dan hebben ze vaak last van topsterfte,
waardoor ze in groei achterblijven. Naarmate de afstand tot de zee groter wordt, neemt de invloed
van zoutspray af en nemen zowel de hoogte als de conditie van de bomen toe. De zoutspray die in de
branding wordt geproduceerd, bevindt zich met name in de dunne onderste luchtlaag en oefent de
grootste invloed uit op de eerste honderden meters vanaf de branding.
De hoeveelheid zoutspray wordt beïnvloed door:
 de windsnelheid en windrichting;
 de golfhoogte en de breking van de golven;
 de beschutting van duinen, gebouwen of andere bomen.

Windsnelheid en windrichting
De gemiddelde windsnelheid aan de Scheveningse kust bedraagt 7 m/s (4 beaufort/matige wind) en
waait voornamelijk uit het zuidwesten. Dit is vaak een harde wind omdat de wind boven zee
nauwelijks wordt afgeremd.
Golfhoogte
Bij rustig weer is het verschil tussen de golftop en het golfdal maximaal 1 meter. Door harde wind,
temperatuurverschillen tussen lucht en water en door buien met windstoten kunnen golven
aangroeien. Er zijn langs de westkust dan golfhoogtes van meer dan 10 meter mogelijk.
Een verlaging van de golfhoogte met factor twee, veroorzaakt een zoutspray-afname met een factor
8 tot 10.
Beschutting
Duinen en gebouwen creëren luwte waardoor de invloed van de wind beperkt is en daarmee ook de
schade door zoutspray. Ook bomen die in de luwte van andere bomen staan hebben profijt van deze
“windbrekers”.
NB: Een hoog gebouw daarentegen verstoort het natuurlijke windpatroon en kan valwinden
veroorzaken. De snel dalende wind moet, zodra deze de grond bereikt, horizontaal uitwijken,
waardoor er een versnelling van de wind optreedt. Tussen twee hoge gebouwen wordt de wind door
een smalle opening geperst en gaat het harder waaien. We noemen dit ook wel het tunneleffect.

April 2013
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Ervaringen andere kustgemeenten

Om een beeld te krijgen van de ervaringen van andere kustgemeenten zijn verschillende
kustgemeenten benaderd. In de eerste plaats is geïnformeerd naar locaties met goed groeiende
bomen op een afstand van minder dan 500 meter van de kust. Daarnaast is gevraagd naar hun
ervaringen met aanplant van bomen op zeewindgevoelige locaties. Hieronder zijn de reacties per
gemeente beknopt weergegeven.

Vlissingen
Direct achter de duinen bij Vlissingen ligt Het Nollebos. Hier stonden lange tijd bomen van
bescheiden afmeting (tot 50 jaar oud) dicht aan de kust. Na een duinverbreding en verhoging is,
binnen korte tijd, echter 30% van het bomenbestand bezweken.
De oorzaak hiervan is nooit onderzocht maar de boombeheerder vermoedt dat draaiing van de wind
en wellicht ook verandering van de grondwaterspiegel hiertoe geleid hebben.
De bomen aan de Kenau Hasselaarstraat profiteren sterk van de luwte die de gebouwen aan de
boulevard opleveren (afb. 22).
Aan de Oranjedijk staan iepen die goed groeien in de luwte van de dijk (afb. 23). De verwachting is
dat ze niet volledig zullen uitgroeien. Uit de bovenzijde van de kronen wordt jaarlijks dood hout
gehaald, omdat de wind over de dijk ze scheert. Bij de esdoorn iets verderop in dezelfde straat is dit
al goed te zien.
Hoek van Holland
In Hoek van Holland is eigenlijk geen voorbeeld van goed groeiende bomen direct bij de kust. In de
Dixhorn driehoek groeit vnl. duindoorn, meidoorn en kardinaalsmuts. Er is een partij Ulmus dodoens
redelijk dicht bij de kust geplaatst in ‘bakken met bomenzand’, maar die zijn al snel verder van de
kust neergezet aan de Koningin Emmaboulevard.
De lokale beheerder merkt nog op dat er in het verleden een kweker in de omgeving van Hoek van
Holland was. Sinds het plantgoed van andere locaties komt zijn er meer problemen met de aanslag
van plantmateriaal. Hij is ervan overtuigd dat het lokaal opkweken onder de invloedsfeer van de
zeewind, minder problemen geeft.

Katwijk
Ook in Katwijk staan geen goed groeiende bomen binnen 500 meter van de kust. In de Princestraat
(± 100 meter van het strand) zijn recent wilgen aangeplant nadat steeneiken al na een paar jaar dood
gingen. De oorzaak hiervan is onbekend. De bomen stonden namelijk achter de bebouwing in de
luwte.
De lokale beheerder merkt nog op dat heel Katwijk droog is, omdat het op oud duin staat en dat een
bijkomend probleem voor alle bomen aan de kust is, dat blad beurs slaat door de harde wind.

Den Helder
In Den Helder is, vlak aan de kust, alleen in de luwte van de dijk enige boomgroei mogelijk. Aan de
Dijkweg staan, op de meest beschutte plaatsen, iepen en soms een abeel (zie afb. 24). De bomen
vertonen kroonsterfte en vervorming onder invloed van de zeewind.
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Afb. 22: Bomen in de luwte van bebouwing aan de Kenau Hasselaarstraat in Vlissingen

Afb. 23: Geschoren esdoorn aan de Oranjedijk in Vlissingen

Afb. 24: Bomen met kroonsterfte en vervorming aan de Dijkweg in Den Helder.
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Sortimentslijst zeewindtolerantie

De problematiek rondom boomgroei en zeewind schept de behoefte aan inzicht in welke bomen, in
meer of mindere mate, zeewindbestendig zijn. Hiervoor is als bijlage 12 de sortimentslijst
zeewindtolerantie bijgevoegd.
De verschillende boomsoorten zijn hierbij in drie categorieën ingedeeld:
 Tolerant; de boomsoort kan de zeewind goed verdragen.
 Tamelijk tolerant; de boomsoort kan de zeewind redelijk verdragen.
 Matig tolerant; de boomsoort kan de zeewind matig verdragen .
NB: Boomsoorten die de zeewind slecht verdragen zijn niet in de lijst opgenomen.
Voor de Sortimentslijst is gebruik gemaakt van een zoutgevoeligheidslijst samengesteld door PPO
(Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderdeel van Wageningen UR):
Hop, M.E.C.M.; Zoutgevoeligheid van boomkwekerijgewassen; maart 2012;
http://edepot.wur.nl/199315
De zoutgevoeligheidslijst van PPO is aangepast voor gebruik alleen gericht op zeewindbestendigheid.
Hierbij zijn de boomsoorten die in de voorkeurs- sortimentslijst van de gemeente Den Haag ook als
zeewindbestendig zijn aangemerkt met een * gemarkeerd. Boomsoorten die wel in de voorkeurssortimentslijst van gemeente Den Haag vermeld zijn als zeewindbestendig, maar niet in de
zoutgevoeligheidslijst van PPO zijn toegevoegd en met ** gemarkeerd.
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Conclusies

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kunnen we de volgende conclusies trekken.











Bij alle onderzochte bomen is in meer of mindere mate sprake van conditievermindering.
Van de in totaal 96 onderzochte bomen hebben 50 bomen (52%) een redelijke, 24 bomen
(25%) een matige en 22 bomen (23%) een slechte conditie.
Bij 80 % van de bomen is sprake van conditievermindering uitsluitend veroorzaakt door
zeewind.
 Bovengronds zijn bij 5 bomen andere gebreken, dan kroonsterfte door zeewind,
aangetroffen die ook tot conditievermindering geleid kunnen hebben.
 Op het Palaceplein, kunnen bij 12 bomen met een redelijke conditie en 1 boom met
een slechte conditie, de bodemkundige aspecten de conditievermindering
veroorzaakt hebben.
 Bij boom 19 op het Palaceplein kan de redelijke conditie zowel door de stamschade
als door bodemkundige aspecten veroorzaakt zijn.
Door de zeewind ontstaat blad/naald- en knopschade. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt
door uitdroging onder invloed van zoutkristallen.
De luwtezijde van de bomen vertoont een duidelijk betere knop- en scheutontwikkeling dan
de wind belaste zijde.
De Nederlandse Noordzeekust lijdt in vergelijking met andere kustgebieden, door relatief
hoge windsnelheden en een heersende windrichting vanuit de zee, in hoge mate, onder het
neerslaan van zoutspray.
De zeewindtolerantie verschilt per boomsoort
De mate van zoutspray op Scheveningen is zodanig dat boomgroei van zelfs
zeewindtolerante soorten, op korte afstand van de kust, vrijwel onmogelijk is.
Direct langs de kust bepaalt de mate van beschutting door bebouwing, duinen of dijken de
kans op een succesvolle beplanting.
Daarnaast kan door middel van windbreking door andere bomen boomgroei worden
begunstigd. Hierbij sterven in veel gevallen de eerste bomen af. Achter een muurtje of dijk
kan via windbreking door andere bomen geleidelijk de luwtezone verhoogd worden.

Bomen tot in de branding?
Op Scheveningen is zoutspray de beperkende factor ten aanzien van boomgroei aan de kust. Per
boomsoort kan de zeewindtolerantie sterk verschillen, maar direct langs de Scheveningse kust is zelfs
boomgroei van zeewindtolerante soorten vrijwel onmogelijk. De mate van beschutting is hierin
bepalend gebleken. Daarnaast is er een zonering te onderscheiden waarbij qua boomgroei,
afhankelijk van de boomsoort, meer of minder mogelijk is. Deze zonering is in hoofdstuk 5 indicatief
in kaart gebracht.
De Nederlandse Noordzeekust heeft door relatief hoge windsnelheden, een heersende windrichting
vanuit de zee en beperkte beschutting, met een hoge zoutspray belasting te maken. Bomen tot in de
branding zijn hierdoor praktisch onmogelijk.
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Zonering boomgroei en zeewind

Legenda
Boomgroei is nauwelijks mogelijk. Alleen zoutspray tolerante soorten op zeer beschutte locaties en
dan nog zal sterke kroonvervorming optreden.
Boomgroei is beperkt mogelijk. Alleen zoutspray tolerante soorten en dan nog kan vervorming van
de kroon optreden.
Boomgroei is goed mogelijk. Hier kunnen ook matig tolerante soorten toegepast worden.
NB: Luwtezones op zeer locaal niveau zijn in de zonering niet opgenomen.
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Bijlage 1 Overzicht plantlocaties

5

7A

1
3

7B
A

4

6

2

1
2
3
4
5
6
7

Circusplein
Duindorpdam
Dr. de Visserplein
Harstenhoekplein
Palaceplein
Zeesluisweg
Zwolsestraat

Bijlage 2 Inventarisatielijst
Locatie en
toelichting
Circusplein

Duindorpdam

Dr. de Visserplein

Harstenhoekplein

Palaceplein

Nr.

Boomsoort

conditie

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
1
2

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv

slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
matig
matig
slecht
slecht
slecht
slecht
redelijk
redelijk
matig
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
matig
matig
matig
matig
matig
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
matig
matig

Dbh*
(cm)
45
48
38
30
32
14
14
14
17
15
16
15
14
9
12
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
39
33
25
26
18
16

Gem. hoogte
(m)
9
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
11
9
9
9
9

Bijzonderheden

Bijlage 2 Inventarisatielijst
Locatie en
toelichting

Zeesluisweg

Zwolsestraat
(Quercus)
Genummerd van
west naar oost

Nr.

Boomsoort

conditie
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
matig
matig
matig
matig
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
matig
matig
redelijk
redelijk
redelijk
redelijk
matig
matig
slecht
slecht
redelijk
redelijk
redelijk
matig
slecht
slecht
slecht
matig

Dbh*
(cm)
21
22
20
21
20
14
19
19
23
22
20
22
19
18
22
23
26
23
21
14
16
15
16
16
16
17
17
12
13
11

Gem. hoogte
(m)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
1

Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Ulmus cv
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Quercus cerris

2

Quercus cerris

matig

13

8

Bijzonderheden

forse oude stamschade
oude stamschade

stamschade

forse stamschade

forse stamschade en vermoedelijk schorsbrand

Bijlage 2 Inventarisatielijst
Locatie en
toelichting

Zwolsestraat
(Pinus)
Genummerd van
west naar oost
clusters van 3

Nr.

Boomsoort

conditie

Dbh*
(cm)

Gem. hoogte
(m)

3
4
5
6
7

Quercus cerris
Quercus cerris
Quercus cerris
Quercus cerris
Quercus cerris

matig
redelijk
redelijk
matig
matig

13
10
11
13
12

8
8
8
8
8

1

Pinus nigra nigra

redelijk

6,5

2,5

2

Pinus nigra nigra

redelijk

6

2,5

3
Pinus nigra nigra
redelijk
7
2,5
4
Pinus nigra nigra
redelijk
5
2,5
5
Pinus nigra nigra
redelijk
7
2,5
6
Pinus nigra nigra
redelijk
7
2,5
7
Pinus nigra nigra
redelijk
7
2,5
8
Pinus nigra nigra
redelijk
8
2,5
9
Pinus nigra nigra
redelijk
6
2,5
*Diameter borsthoogte; bij meerstammige bomen is de dikste stam opgemeten.

Bijzonderheden

Bij alle drie de top uitgebroken

Bijlage 3 Groeiplaatsonderzoek Circusplein
Voor het circustheater staan 5 zomerlinden (Tilia platyphyllos), geplant in 2000.
De bomen staan in groeiplaatsen met ronde boomroosters van 2,5 meter doorsnede. Voor een
situatieoverzicht van de plantlocatie zie onderstaande afbeelding.
Conditie en gebreken
De lindes hebben een slechte conditie. Ze vertonen rondom kroonsterfte. Aan de noordwest zijde is echter
beduidend meer sterfte waargenomen.
Er zijn verder geen gebreken of aantastingen aangetroffen.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1) onder de verharding bij boom 3
cm-ov
Omschrijving
0
- 30
straatzand
30 - 100
schraal bomenzand
> 100

Bevindingen
3 % organische stof, extensief beworteld met wortels
tot 5 mm ø

humusloos fijn zand (duinzand)

Het straatzand is tot 30 cm diepte zwaar verdicht tot 5 MPa. Van 30 tot 90 cm diepte is de
indringingsweerstand 1,5 tot 2 MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
Per boom is een oppervlakte van 4 x 4 meter met bomenzand ingevuld. Met een bewortelbare laag van 0,7
3
meter hebben de bomen ± 11 m grond beschikbaar.
Conclusies
De bodemkundige aspecten zijn bij de lindes, vanwege de invulling met schraal bomenzand niet optimaal te
3
noemen. Desondanks hebben de bomen met 11 m goed doorwortelbare ruimte, voldoende mogelijkheden om
11 jaar redelijke tot goede groei te vertonen en 11 jaar afnemende groei. Aangezien de lindes in 2000 zijn
geplant is de huidige conditie niet veroorzaakt door bodemkundige aspecten.
De lindes hebben zwaar te lijden onder de zeewind. Af te lezen aan de mate van kroonsterfte komt de zwaarste
windbelasting vanuit het noordwesten. De ruimte tussen de gebouwen werkt als een tunnel (zie pijlen),
waardoor de windbelasting wordt versterkt.

5
4

gb1
3
2
1

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 4 Groeiplaatsonderzoek Duindorpdam
Op de Duindorpdam staan 8 witte abelen (Populus alba) in de verharding. De bomen hebben een boomspiegel
van ± 3 x 0,7 meter en zijn geplant in 1998. Voor een situatieoverzicht van de plantlocatie zie de afbeelding
onderaan deze pagina.
Conditie en gebreken
Bomen 3 en 4 hebben een matige en de rest een slechte conditie. De abelen vertonen veel kroonsterfte aan de
noordwestzijde. Er zijn verder geen gebreken of aantastingen aangetroffen.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1) in de boomspiegel bij boom 2
cm-ov
Omschrijving
0
- 20
straatzand
20 - 40
bomenzand
40 - 100
straatzand

Grondboring 2 (gb2) onder de verharding bij boom 2
cm-ov
Omschrijving
0
- 85
bomenzand
> 85
humusloos zand

Bevindingen

Bevindingen

De indringingsweerstand is tot een diepte van 90 cm maximaal 2 MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
De met bomenzand ingevulde zone is 2,5 tot 3 meter breed en 10 meter lang. Met een bewortelbare diepte
3
van gemiddeld ongeveer 50 cm hebben de bomen tenminste 12,5 m bomenzand per boom beschikbaar.
Conclusies
3
Voor de abelen is een groeiplaats van ± 12,5 m bomenzand gerealiseerd onder de verharding. Dit is goed voor
ruim 12 jaar goede groei en ruim 12 jaar afnemende groei.
De abelen zijn in 1998 geplant en zouden bij normale ontwikkeling ongeveer in 2010 de grenzen van goede
groei bereikt moeten hebben. De beschikbare ruimte is door sterk verminderde groei, echter lang niet volledig
doorworteld. De huidige conditie is niet veroorzaakt door bodemkundige aspecten.
De abelen hebben zwaar te lijden onder de zeewind. Af te lezen aan de mate van kroonsterfte komt de
zwaarste windbelasting op deze locatie vanuit het noordwesten (zie pijlen).

gb1
4
8 7
5
6

1

2
3

gb2

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 5 Groeiplaatsonderzoek Dr. de Visserplein
Op het Dr. de Visserplein staan 14 zwarte berken (Betula nigra) in een open plantstrook. De berken zijn geplant
in 2010. Aan de noord-westkant staat een aantal oudere esdoorns en iepen. Aangezien de groeiplaats bij deze
esdoorns en iepen recent is aangepast, geeft deze weinig informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de
bomen tot nu toe. Deze bomen zijn zodoende niet meegenomen in het groeiplaatsonderzoek, maar bij het
onderzoek naar de zeewindbelasting vermeld (3.5). Voor een situatieoverzicht van de plantlocatie zie de
afbeelding onderaan deze pagina.
Conditie en gebreken
De berken variëren in conditie van redelijk tot slecht. Ze vertonen kroonsterfte aan de noordwestzijde.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1): plantstrook noordoostzijde
cm-ov
Omschrijving
0
- 40
humusrijk, fijn zand
40 - 90
matig humusarm zand
90 - 120
uiterst humusarm zand
>
- 120
humusloos

Bevindingen

De indringingsweerstand bij grondboring 1 is tot 40 cm diepte maximaal 1MPa, van 40 tot 65cm < 3MPa en
dieper dan 65 cm > 3MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
De berken hebben ruim voldoende doorwortelbare ruimte.
Conclusies
De berken hebben ruim voldoende kwalitatief goede doorwortelbare ruimte. De huidige conditie is niet
veroorzaakt door bodemkundige aspecten.
De berken vertonen kroonsterfte aan de noordwestzijde. Achter het gebouw staan esdoorns en iepen. Deze
zijn in sterke mate door de zeewind geschoren. De berken profiteren van de luwte achter deze bomen en lopen
in conditie terug naarmate ze verder van deze bomen af staan.
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1

12 gb1
11
10

2

9

3
4
5

8
7
6

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 6 Groeiplaatsonderzoek Harstenhoekplein
In de zuid-oosthoek van het Harstenhoekplein staan 4 iepen (Ulmus cv) in de verharding. De bomen hebben
een zeer kleine boomspiegel en zijn geplant in 1988. Voor een situatieoverzicht van de plantlocatie zie de
afbeelding onderaan deze pagina.
Conditie en gebreken
De bomen hebben een redelijke conditie. Aan de zuidwestzijde is de kroon windgeschoren. Bij alle vier is
wortelopdruk een probleem.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1): boomspiegel boom 1
cm-ov
Omschrijving
0
- 50
uiterst humusarm, fijn zand
50 - 120
humusloos fijn zand

Bevindingen

Grondboring 2 (gb2): onder de verharding bij boom 1
cm-ov
Omschrijving
Bevindingen
0
- 50
uiterst humusarm, fijn zand
50 - 120
humusloos fijn zand

De indringingsweerstand in de boomspiegel van boom 1 is minder dan 2 MPa. Onder de verharding, loopt de
indringingsweerstand op tot maximaal 3 MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
De groeiplaats is bij aanplant van deze bomen niet verbeterd.
Conclusies
De bodemkundige omstandigheden zijn slecht te noemen. De bomen zoeken met hun wortels naar wat er
beschikbaar is in de omgeving. Bij alle vier is wortelopdruk een probleem. De iepen, geplant in 1988, staan er
desondanks goed bij.
De iepen lijken op deze locatie, met een boomhoogte ongeveer gelijk aan de bebouwing, beperkt last te
hebben van de zeewind. Aan de zuidwestzijde zijn de kronen windgeschoren.

4
3

2
1 gb2
gb1

Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 7 Groeiplaatsonderzoek Palaceplein
De boombeplanting op het Palaceplein bestaat uit 4 blokken met zes bomen. Alle bomen staan in de
verharding met een boomspiegel van 110 x 110 cm. In totaal gaat het om 24 iepen (Ulmus ‘Lobel’) geplant in
2002. Voor een situatieoverzicht van de plantlocatie zie de afbeelding op de volgende pagina.
Conditie en gebreken
De conditie van de iepen varieert van redelijk tot slecht. Met name de bomen in de buitenste rij (17 t/m 24)
laten veel scheutsterfte aan de noordwestzijde zien. De scheutsterfte varieert, per blok van 6 bomen, sterk. In
§4.5 is dit gedetailleerd omschreven.
Bij de bomen 19, 21 en 24 zijn stamschades geconstateerd.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1): boomspiegel boom 11
cm-ov
Omschrijving
0
5
straatzand
5
- 40
matig humusarm zand
40 - 60
matig humusarm zand gemengd met
compost
60 - 200
matig humusarm zand
Grondboring 2 (gb2): boomspiegel boom 24
cm-ov
Omschrijving
0
- 10
straatzand
10 - 20
matig humusarm, matig grof zand
20 - 50
matig humusarm, matig grof zand
gemengd met compost
50 - 105
matig humusarm, matig grof zand
> 105
duinzand

Bevindingen
3tot 4 % organische stof, extensief beworteld
±7 % organische stof, extensief beworteld
3 tot 4 % organische stof, extensief beworteld

Bevindingen
3 tot 4 % organische stof
±7 % organische stof
3 tot 4 % organische stof

Grondboring 3(gb3): onder de verharding bij boom 11
cm-ov
omschrijving
Bevindingen
0
5
straatzand
5
- 90
mengsel van humusarm tot uiterst
humusarm, matig grof zand
Grondboring 4(gb4): onder de verharding tussen boom 23 en 24
cm-ov
Omschrijving
Bevindingen
0
- 35
straatzand
35 - 90
schraal bomenzand
2 tot 3 % organische stof, extensief beworteld
> 90
duinzand
Grondboring 5(gb5): onder de verharding bij boom 15
cm-ov
Omschrijving
Bevindingen
0
- 45
uiterst humusarm, matig grof zand
> 45
bomenzand

In de boomspiegel is tot 95 cm diepte de indringingsweerstand niet hoger dan 1,5 MPa. Onder de verharding is
bij boring 3 de bodem zwaar verdicht (> 4 MPa). Bij boring 4 is de toplaag van straatzand zwaar verdicht (> 4
MPa) en het bomenzand beperkt verdicht (tot max. 2 MPa). Bij boring 5 is de eerste 45 cm zwaar verdicht (> 5
MPa), dan aflopend tot op 80 cm diepte 3 MPa en vanaf 85 cm diepte 1,5 MPa.
De zware verdichting onder de verharding heeft een negatieve invloed op de water- en/of luchthuishouding.
Per boom is inclusief boomspiegel een oppervlakte van tenminste 4,5 bij 4,5 meter ingevuld met bomenzand.
3
Met een laag bomenzand van ongeveer 0,5 meter dikte, hebben de individuele bomen ± 10 m grond
beschikbaar.
Boom 24 heeft door het doorsnijdende fietspad een kleinere bewortelbare ruimte.

Bijlage 7 Groeiplaatsonderzoek Palaceplein
Conclusies
De zware verdichting onder de verharding heeft een negatieve invloed op de water- en/of luchthuishouding.
3
Desondanks hebben de bomen een kwalitatief redelijke en bruikbare bewortelbare laag van ongeveer 10 m
grond beschikbaar. Boom 24 heeft door het doorsnijdende fietspad minder grond beschikbaar. De iepen zijn in
2002 geplant en zouden bij normale ontwikkeling ongeveer in 2012 de grenzen van goede groei bereikt moeten
hebben. De huidige conditie is niet veroorzaakt door bodemkundige aspecten.
Blok A heeft een windbelasting die sterk is beïnvloed door de twee flats aan de noordkant van het Palaceplein.
De bomen 1 en 2 ondervinden een tunnelbelasting terwijl de bomen 17 en 18 in de luwte van de flats staan.
Blok B, C en D hebben een volle windbelasting vanuit het zuidwesten. De bomen met de nummers 19 t\m 24
staan langs de rand van het plein en vangen de meeste wind. Deze bomen waren al volledig kaal terwijl bij de
bomen daarachter nog sprake was van enige bladbezetting. Van blok A tot D neemt de windbelasting toe. In
blok D was de bladbezetting beduidend minder dan in blok C (zie detailfoto´s).
De bomen met ogenschijnlijk meer beschutting hebben een betere conditie. De bomen 19 en 20 hebben een
redelijke conditie terwijl ze langs de rand van het plein staan. Maar bij een windbelasting uit het zuiden wordt
de wind gebroken door de blokken D en C. Dit verklaart mogelijk ook de matig tot slechte conditie van blok D.
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Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 8 Groeiplaatsonderzoek Zeesluisweg
Langs de trambaan aan de Zeesluisweg staan 7 witte abelen (Populus alba) geplant in 2006.
De bomen staan in de verharding met een ronde boomspiegel van 2 meter Ø. Voor een situatieoverzicht van de
plantlocatie zie de afbeelding onderaan deze pagina.
Conditie en gebreken
De bomen 1,2 en 3 hebben een redelijk conditie. Boom 4 heeft een matige conditie en de bomen 5,6 en 7
hebben een slechte conditie. Alle abelen vertonen aan de noordwestzijde kroonsterfte. Bij de bomen 4 en 7 is
een forse stamschade vastgesteld. Bij boom 7 is daarnaast een aantasting van, vermoedelijk, schorsbrand
geconstateerd.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1): boomspiegel boom 3
cm-ov
Omschrijving
0
- 25
straatzand
25 - 100
matig humusarm, matig fijn zand
gemengd met compost
> 100
humusloos fijn zand (duinzand)
Grondboring 2 (gb2): boomspiegel boom 6
cm-ov
Omschrijving
0
- 100
bomenzand
> 100
humusloos fijn zand (duinzand)
Grondboring 3 (gb3): onder de verharding bij boom 6
cm-ov
Omschrijving
0
5
straatzand
5
- 100
bomenzand
> 100
humusloos fijn zand (duinzand)

Bevindingen
3 tot 4 % organische stof

Bevindingen
4tot 5 % organische stof

Bevindingen
5 % organische stof

De indringingsweerstand is, zowel in de boomspiegels als bij boring 3 onder de verharding, over het hele profiel
maximaal 2 MPa. Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of
luchthuishouding aangetroffen. De met bomenzand ingevulde zone is 3 meter breed. De plantafstand is 7
meter. Met een kwalitatief goede bewortelbare laag van gemiddeld 0,9 meter diepte hebben de bomen ± 19
3
m grond beschikbaar.
Conclusies
3
Onder de verharding is bomenzand ingevuld. Per boom is er in totaal ± 19 m kwalitatief goede bewortelbare
ruimte beschikbaar. De bomen zijn in 2006 en sinds die tijd nauwelijks gegroeid . Nu zijn de abelen 6 meter
hoog. Er is sprake van een duidelijke groeiachterstand. De beschikbare ruimte is door de sterk verminderde
groei, echter lang niet volledig doorworteld. De huidige conditie, aanwezige scheutsterfte en groeiachterstand
zijn niet veroorzaakt door bodemkundige aspecten.
De locatie waaraan de abelen aan de Zeesluisweg staan is zeer open. Hoewel de bomen ogenschijnlijk ook zijn
blootgesteld aan wind uit het zuidwesten, lijden de bomen het meest onder de noordwestenwind. De
kroonsterfte (zie detailfoto) uit zich bij alle abelen aan de noordwestzijde. Ook de conditie wijst op een zware
belasting door de noordwesten wind.
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Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Bijlage 9 Groeiplaatsonderzoek Zwolsestraat
De Zwolsestraat is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel (A) bestaat uit 7 stuks moseik (Quercus cerris)
geplant in 2009/2010. Het tweede deel (B)bestaat uit 9 clusters van 3 stuks Oostenrijkse den (Pinus nigra
‘nigra’), geplant in 2007. Alle bomen staan in de open grond. Voor een situatieoverzicht van de plantlocatie zie
de afbeelding op de volgende pagina. Hierin zijn de dennen weergegeven als 9 clusters.

A
Conditie en gebreken
De eiken met nummer 4 en 5 hebben een redelijke, conditie. Aan de westzijde van de kroon is sprake van
omvangrijke scheutsterfte. De rest heeft een matige conditie. Er zijn verder geen gebreken of aantastingen
aangetroffen.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1 (gb1)
cm-ov
Omschrijving
0
- 40
bomengrond
40 - 60
matig humusarm fijn zand
> 60
humusloos fijn zand (duinzand)

Bevindingen
8 % organische stof
3-4 % organische stof,

De indringingsweerstand is tot 45 cm diepte maximaal 2 MPa en van 45 tot 90 cm diepte oplopend tot 5 MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
De bomen staan in 5 meter brede middenberm. De onderlinge plantafstand is tussen de 16 en 25 meter. Met
een gemiddelde plantafstand van 20 meter en een kwalitatief goede en bruikbare bewortelbare laag van 0,45
3
meter hebben de bomen ongeveer 45 m grond beschikbaar.
B
Conditie en gebreken
De dennen hebben een redelijke conditie. Aan de westzijde van de kroon is sprake van scheutsterfte. In het
tweede cluster is bij alle drie de dennen de top uitgebroken.
Bodemkundige aspecten
Grondboring 1(gb1)
cm-ov
Omschrijving
0
- 40
bomengrond
> 40
uiterst humusarm duinzand

Bevindingen
8 % organische stof, intensief beworteld

Van 0 tot 95 cm diepte is de indringingsweerstand maximaal 2 MPa.
Er zijn geen indicatoren van eventuele problemen ten aanzien van de water- en/of luchthuishouding
aangetroffen.
De bomen staan in clusters van 3 in een 3 meter brede strook. De plantafstand tussen de clusters is ongeveer
25 meter. Met een kwalitatief goede en bruikbare voedingslaag van 0,40 meter hebben de individuele bomen
3
ongeveer 10 m grond beschikbaar.

Conclusies
Bij zowel de eiken als de dennen is sprake van een open grond situatie met kwalitatief ruim voldoende
bewortelbare ruimte. De huidige conditie en aanwezige scheutsterfte zijn niet veroorzaakt door bodemkundige
aspecten.
In de Zwolsestraat komt de zwaarste windbelasting uit het westnoordwesten. Door de twee rijen hoogbouw
langs de weg ontstaat als het ware een tunneleffect. Bij de dennen is duidelijk zichtbaar dat de eerste den in de
rij veel schade heeft (zie detail) terwijl de bomen daarachter minder schade hebben.

Bijlage 9 Groeiplaatsonderzoek Zwolsestraat
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Conditie: 11 = goed, 11 = redelijk, 11 = matig, 11 = slecht

Zwolsestraat A
Zwolsestraat B

Monstername

Treilerdwarsweg
Zeesluisweg

Zuurgraad
Ph(Kcl)

Circusplein
Duindorpdam
Dr. De Visserplein
Palaceplein

Geleidingsvermogen
(mS/cm)

Locatie

Bijlage 10 Zuurgraad en geleidbaarheidsmeting

0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,3
0,2
0,31
0,2
0,2

7,54
6,54
7,39
7,12
7,49
7,54
7,05
8,26
7,67
6,8
7,2
7,12

bomenzand onder verharding
20 - 40 cm diepte, onder verharding
toplaag oostzijde
20 - 40 cm diepte, boom met redelijke conditie
20 - 40 cm diepte, boom met slechte conditie
bomenzand onder verharding, boom met redelijke conditie
Pinus nigra nigra in bakken
20 - 40 cm diepte, onder verharding
20 - 40 cm diepte, plantspiegel
toplaag
40 - 60 cm diepte
toplaag

Bijlage 11 Knop- en scheutanalyse
Locatie

Boomsoort

Kroonzijde*

Circusplein

linde

Duindorpdam

abeel

Dr. De Visserplein

berk

lei
loef
lei
loef
lei
loef
lei
loef
lei
loef
lei 1
lei 2
loef 1
loef 2
lei
loef
lei
loef
lei
loef
lei
loef

iep
Harstenhoekplein

iep

Palaceplein

iep

Treilerdwarsweg

den

Zeesluisweg

abeel

Zwolsestraat

eik
den

*Lei=aan de luwtezijde, loef = aan de windzijde

Aantal
knoppen
1
4
14
10
14
16
30
11
30
24
7
11
9
13
5
6
3
1
22
20
4
8

Knoppen
beschadigd
0
0
0
1
2
5
2
6
8
9
0
0
2
5
0
0
0
0
12
19
0
4

Knoppen
uitgelopen
1
4
14
9
12
11
28
5
22
15
7
8
7
1
5
6
3
1
10
1
4
4

Uitgelopen adventief /
slapende knoppen
0
1
4
11
5
15
17
41
11
10
10
16
7
10
0
0
1
0
0
1
0
1

Lengte langste scheut (cm)
37
11,5
22,5
15
20
17
6
5,5
11,5
22,5
40
49
65
46
15
7
67
35
8
2
23
2

Bijlage 12 Sortimentslijst tolerantie zeewind
Loofbomen
Tolerant voor zeewind
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acer campestre*

veldesdoorn

Amelanchier lamarckii

Amerikaans krenteboompje

Magnolia grandiflora

beverboom

Populus alba*

witte abeel

Populus balsamifera

balsempopulier

Prunus serotina

Amerikaans vogelkers

Pyrus × canescens

sierpeer

Pyrus communis

gewone peer

Pyrus nivalis

sneeuwpeer

Pyrus regelii

sierpeer

Pyrus salicifolia*

wilgbladige peer

Pyrus serrulata

sierpeer

Quercus ilex

steeneik

Quercus phellos

wilgbladige eik

Tamarix spp.

tamarisk

Ulmus spp.*

iep

Ulmus × hollandica “Wredei”

Goud-iep

Tamelijk tolerant voor zeewind
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acer buergerianum

drietandesdoorn

Betula nigra

zwarte berk

Magnolia virginiana

Moeras magnolia

Nyssa sylvatica

zwarte tupeloboom

Olea europaea

olijfboom

Populus × berolinensis

Siberische balsempopulier

Populus × canescens*

grauwe abeel

Populus nigra

zwarte populier

Populus tremula*

ratelpopulier

Pyrus calleryana*

sierpeer

Quercus shumardii

Shumardi eik

Salix babylonica

Chinese treurwilg

Bijlage 12 Sortimentslijst tolerantie zeewind
Matig tolerant voor zeewind
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acer platanoides

Noorse esdoorn

Acer pseudoplatanus*

gewone esdoorn

Ailanthus altissima*

hemelboom

Alnus cordata*

hartbladige els

Alnus glutinosa*

zwarte els

Alnus spaethii**

els

Fagus grandifolia

Amerikaanse beuk

Fraxinus excelsior*

gewone es

Fraxinus ornus*

pluimes

Fraxinus pennsylvanica**

zachte es

Ilex aquifolium

gewone hulst

Platanus × hispanica

gewone plataan

Quercus petraea

wintereik

Quercus robur

zomereik

Quercus cerris**

moseik

Robinia pseudoacacia

robinia

Sorbus aria

meelbes

Sorbus aucuparia

wilde lijsterbes

Sorbus intermedia

Zweedse meelbes

Tilia cordata*

winterlinde

Tilia tomentosa*

zilverlinde

*
**

Deze soorten staan ook op de vookeurssortimentslijst van de gemeente Den Haag.
Deze soorten staan niet op de lijst van PPO maar zijn wel op de voorkeurssortimentslijst van
de gemeente Den Haag opgenomen.

Bijlage 12 Sortimentslijst tolerantie zeewind
Naaldbomen
Tolerant voor zeewind
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Cupressus sempervirens

Italiaanse cypres

Juniperus virginiana

Virginische jeneverbes

Larix kaempferi

Japanse larix

Pinus contorta

kustden

Pinus nigra

zwarte den

Pinus parviflora

Japanse witte den

Pinus pinea

parasolden

Pinus sylvestris

grove den

Pinus thunbergii

Japanse zwarte den

Sequoia sempervirens

sequoia

Tamelijk tolerant voor zeewind
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Cedrus spp.

ceder

Cupressus arizonica
Ginkgo biloba

Amerikaanse cypres
Japanse notenboom

Matig tolerant voor zeezout
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Cryptomeria japonica

Japanse cypres

Cupressocyparis leylandii

Leylandcypres

Juniperus spp.

jeneverbes

Metasequoia glyptostroboides**
Taxodium distichum

watercypres
moerascypres

Taxus spp.
Thuja spp.

taxus
levensboom

