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Voorwoord 
 
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, waarin de onder aan 
deze pagina genoemde gemeenten samenwerken, heeft in mei 2004 dit rapport ‘Bossingels en 
Houtwallen – inventarisatie en richtlijnen’ voor de Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Het in 1997 voor 
de streek vastgestelde ‘Landschapsbeleidsplan voor de Duin- en Bollenstreek’ kent een aantal 
thematische aandachtsvelden. Het onderdeel 8.6 beplantingen kent een subparagraaf 8.6.3 hagen, 
houtwallen en (bos-)singels. Het onderdeel hagen is reeds uitgevoerd; het ‘Stimuleringsfonds 
Haagbeplantingen’ is, evenals het ‘Stimuleringsfonds Erfbeplantingen’ sinds 1 januari 2004 
operationeel. Aan de genoemde elementen bossingels en houtwallen wordt met dit rapport aandacht 
besteed. 
 
Dit inventarisatierapport is het basisdocument waarmee het in 2005 te openen ‘Stimuleringsfonds 
Bossingels en Houtwalllen’ in de tweede helft van 2004 dient te worden ontwikkeld. In dit rapport 
worden tevens vigerende beleidsuitgangspunten plus aanleg- en beheerrichtlijnen vermeld waarmee 
bij de aanleg van deze ‘kleine landschapselementen’ in de Duin- en Bollenstreek rekening gehouden 
moet worden. Het uiteindelijk doel is de ontwikkeling van een samenhangende groenstructuur in de 
streek, waarin ook deze landschapselementen een rol spelen. 
Daarnaast kan dit rapport worden gebruikt als referentie en naslagwerk tijdens de uitvoering van het in 
te stellen fonds. De geformuleerde aanleg- en beheerrichtlijnen en beleidsuitgangspunten vervullen 
dan een toetsende functie bij het opstellen en/of beoordelen van een plan voor een, door een 
particulier, te realiseren bossingel of houtwal.  
 
Bij de totstandkoming van dit rapport zijn naast het SDB de volgende partijen betrokken geweest: 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘Geestgrond’ en 
het KNNV afdeling Bollenstreek. 
 
Gouda/Lisse, mei 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek omvat de volgende gemeenten: 

Hillegom,  Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg  en Warmond 
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Samenvatting 
 
De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid van het landschap op 
een relatief klein oppervlak, waarin veel functies samenkomen. De oorspronkelijke landschappelijke 
structuur is, mede door ruimteclaim van de verschillende functies, in de loop der tijd vervaagd. Om het 
landschap weer beter leesbaar te maken zijn herkenbare landschappelijke structuren van groot 
belang. Dit inventarisatierapport vormt de basis voor de ontwikkeling van herkenbare landschappelijke 
structuren in de vorm van bossingels en houtwallen. Van oorsprong hebben deze langgerekte, 
opgaande en soms hoger gelegen beplantingen met name gestaan nabij landgoederen, langs wegen, 
rondom erven en zelfs ook op beperkte schaal tussen de bouwlandpercelen in het oude strandwallen- 
en strandvlaktenlandschap van de streek. Vaak bleven deze landschapselementen tijdens de 
grootschalige ontginningen in de 19e en 20e eeuw over als relicten van het oudere, onvergraven 
landschap van de duinstreek. Bossingels, type ‘elzensingel’ werden bovendien ook aangeplant tussen 
en aan de randen van de bollenpercelen, het meest langs sloten en zanderijvaarten. 
  
Het inventarisatierapport Bossingels en Houtwallen in de Duin- en Bollenstreek is opgesteld in het 
kader van het Pact van Teylingen en het landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Het ‘Pact van 
Teylingen’ is een bundeling van afspraken die tot doel hebben het landschap te versterken. Een van 
de producten die is voortgekomen uit het Pact van Teylingen is het ‘Landschapsbeleidsplan voor de 
Duin- en Bollenstreek’ uit 1997. Het project ‘Stimuleringsfonds Bossingels en Houtwallen’ (CULT4) is 
een deelproject uit dit landschapsbeleidsplan. Het rapport ‘Bossingels en Houtwallen, inventarisatie en 
richtlijnen’ is het eindprodukt van de eerste fase van in totaal drie fasen van dit project. Fase één is de 
onderzoeksfase; een onderzoek naar verleden, heden en toekomst van bossingels en houtwallen, 
waarvan dit inventarisatierapport verslag doet. Fase twee omvat de ontwikkeling van het 
‘Stimuleringsfonds Bossingels en Houtwallen’, in te stellen door het SDB. Fase drie is de 
inwerkingtreding van genoemd fonds. Dit is gepland vanaf 1 januari 2005. De uitvoeringstermijn van 
het daadwerkelijke fonds is vijf jaar, van 2005 tot en met 2009.  
Het doel van het uitvoeringsplan bossingels en houtwallen is de realisatie van een totaaloppervlakte 
van vijf hectare van deze ‘kleine landschapselementen’ ter versterking van het landschap in de Duin- 
en Bollenstreek. Primair uitgangspunt hierbij is dat er door particulieren op vrijwillige basis kan worden 
deelgenomen. Dit inventarisatierapport schetst tevens de contouren van locaties die voor de aanleg 
van nieuwe bossingels en houtwalbeplantingen in aanmerking komen, zoals voorgesteld in het 
‘Landschapsbeleidsplan voor de Duin- en Bollenstreek’. Hiervoor zijn tevens de bestaande, vigerende 
provinciale beleidskaders, welke een uitwerking zijn van planologisch rijksbeleid, getoetst. 
 
Om te komen tot een samenhangende regionale beplantingsstructuur is naar aanleiding van een 
gedetailleerde veldinventarisatie van vier landschapelementen een assortiment van streekeigen 
boomsoorten vastgesteld waarmee de nieuw aan te leggen bossingels en houtwallen aangeplant 
dienen te worden. Een aantal voorkeursoorten wordt beschreven.  
Tevens zijn richtlijnen opgesteld om te komen tot een regionale groenstructuur, waarbinnen 
bossingels en houtwallen een rol spelen, die optimaal landschappelijk ingepast wordt. 
Gebiedskarakteristieken in relatie tot de gewenste aanleg van bossingels en houtwallen zijn in beeld 
gebracht. Er wordt rekening gehouden met een aantal waardevolle, door recente ontginningen 
ontstane open ruimten in de Duin- en Bollenstreek: hier wordt niet of maar op zeer beperkte schaal de 
aanleg van bossingels en houtwallen geadviseerd. Ook wordt gestreefd naar een optimale 
ecologische waarde van de te ontwikkelen bossingels en houtwallen door qua locatiekeuze en qua 
plantmateriaal aan te sluiten bij de bestaande beplantingsstructuren van de streek. Daarnaast worden 
praktische richtlijnen voor de aanleg en beheer gegeven. 
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1. Inleiding 
 
Aanleiding 
De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid van het landschap op 
een relatief klein oppervlak waarin veel functies samenkomen. De woningbehoefte is een van de 
functies die grote druk uitoefent op de streek.  
Om te komen tot een duurzaam toekomstperspectief voor de lange termijn is op initiatief van de 
Provincie Zuid-Holland, de samenwerkende gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en de Leidse 
Regio een projectgroep opgericht. Deze projectgroep heeft aan een gebiedsgerichte aanpak gewerkt 
door het maken van afspraken over de toekomstige ontwikkeling van de streek. De bundeling van 
deze afspraken is het ‘Pact van Teylingen’ genoemd. Een van de producten die is voortgekomen uit 
het Pact van Teylingen is het in 1997 gepresenteerde Landschapsbeleidsplan voor de Duin- en 
Bollenstreek (hierna te noemen LBP). Het LBP bestaat uit diverse onderdelen die per project 
uitgewerkt worden. Dit inventarisatierapport is de eerste fase van het project bossingels en 
houtwallen. 
  
Doel 
De Duin- en Bollenstreek heeft een rijk cultuurhistorisch landschap met een heel eigen streekkarakter. 
Het overgrote deel daarvan wordt bepaald door bollenvelden, graslanden, landgoederen en bos- en 
natuurgebieden, zoals de duinen. Daarnaast zijn echter ook veel kleinere elementen in het landschap 
te onderscheiden zoals bossingels, houtwallen, laan- en erfbeplantingen en hagen. Deze elementen 
versterken de samenhang van het landschap en zijn tevens veelal waardevol voor natuurdoeleinden. 
In de loop van de tijd hebben veel van deze landschappelijke elementen echter hun oorspronkelijke 
functie verloren. Ze worden minder of niet meer onderhouden en verdwijnen steeds meer uit het 
landschap. Het gevolg hiervan is het ontstaan van een veel monotoner landschap en teloorgang van 
de streekidentiteit. Om de identiteit van het landschap van de Duin- en Bollenstreek te behouden is 
het daarom belangrijk dat deze streekeigen landschapselementen extra aandacht krijgen.  
Deze inventarisatie van bossingels en houtwallen is bedoeld om een nauwkeurig beeld te krijgen 
omtrent de historische locaties, de huidige locaties alsmede de karakteristieke boom- en struiksoorten. 
Naar aanleiding hiervan worden soorten beschreven die toegepast moeten worden bij het op 
streekeigen wijze (her-)aanleggen van deze kleine landschapselementen. Tevens wordt in dit rapport 
middels een overzichtskaart een beeld geschetst van de toekomstige potentiële locaties waar 
bossingels en houtwallen opnieuw kunnen worden aangeplant.   
Voortvloeiend uit dit inventarisatierapport zal in de tweede helft van 2004 een fonds ontwikkeld 
worden om (her-)aanleg en herstel van bossingels en houtwallen te stimuleren. 
 
De hogere doelstelling in het kader van het landschapsbeleidsplan en het Pact van Teylingen is in 
algemene zin het versterken van het landschap door middel van kwaliteitsverbetering van de streek. 
In dit inventarisatierapport zijn uitvoeringsrichtlijnen opgesteld die enerzijds als toetsingskader voor de 
aanleg van karakteristieke bossingels en houtwallen dienen en anderzijds ten behoeve van de 
gewenste kwaliteitsverbetering fungeren.  
 
Bossingels en houtwallen   
In het LBP wordt in hoofdstuk 8, paragraaf 8.6.3 ‘Hagen, houtwallen en singels’ voorgesteld om, naast 
een ‘Stimuleringsfonds hagen’ tevens tot fondsvorming over te gaan ten aanzien van bossingels en 
houtwallen. “In de omgeving van de landgoederen / buitenplaatsen kan de aanleg, op basis van 
vrijwilligheid, van houtwallen en singels bijdragen en versterken van de beoogde allure en 
landgoederensfeer” (LBP pp. 47).  Een quick-scan vooraf leert dat er nu in het gebied maar heel 
weinig terug te vinden van oudere houtwal- en  singelbeplantingsstructuren. Om te kunnen beslissen 
wat er wenselijk is bij de aanleg  van nieuwe bossingels en houtwallen moet eerst een aantal, deels 
nauw verwante, vragen beantwoord worden: hoe zag ‘vroeger’ de bossingel- annex houtwalbeplanting 
in de streek eruit en waardoor zijn die verdwenen? Wat voor bomen en struiken kunnen er in 
bossingels en houtwallen gestaan hebben? Wat is er nog over van de bossingel- en 
houtwalbeplantingen van vroeger? Kan daar heden nog op worden aangesloten? Welke bomen 
kunnen het best worden aangeplant om inderdaad de gewenste versterking van de landschappelijke 
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identiteit, met name rondom landgoederenzones, te bereiken? Deze vragen worden in dit rapport 
beantwoord. Het is belangrijk om het ecologische aspect van bossingels en houtwallen hierbij te 
betrekken: welke natuurwaarden kunnen dergelijke beplantingen hebben en hoe sluiten deze aan op 
bestaande ideeën over natuur, ecologie en cultuur- en natuurhistorie in dit gebied.  
 
Periode van realisatie 
Dit rapport is de basis voor de opzet en nadien de uitvoering van het ‘fonds bossingels en houtwallen 
Duin- en Bollenstreek’ volgens de in het LBP beschreven beleidskaders. Het uitvoeringsprogramma 
beslaat een periode van zes jaar, van 2004 tot en met 2009.  
Het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (hierna te noemen SDB) coördineert de eerste en 
tweede fase, beide af te ronden in 2004. In de derde fase vanaf 1 januari 2005 zal Landschapsbeheer 
Zuid-Holland naar verwachting het uitvoeringstraject op zich nemen. Het beheer van het beschikbare 
budget alsmede de bestuurlijk/juridische coördinatie van de bij het ‘Stimuleringsfonds bossingels en 
houtwallen’ ingediende aanvragen blijven bij het SDB berusten. Beoogd resultaat aan het einde van 
de looptijd in 2009 is een totaaloppervlakte van vijf hectare aan bossingels en houtwallen, aangelegd 
op basis van vrijwilligheid en op specifiek daarvoor geschikte locaties tussen de bollenvelden en op en 
rondom buitenplaatsen en landgoederen in de Duin- en Bollenstreek. 
 
Opbouw rapport 
Hoofdstuk 1 is de inleiding. In hoofdstuk 2 worden de definities van de te inventariseren kleine 
landschapselementen bepaalt alsmede een toelichting op de aard ervan gegeven. Het te 
inventariseren gebied wordt afgekaderd en de methodiek van de veldinventarisatie wordt toegelicht. In 
hoofdstuk 3 volgen een compacte gebiedsbeschrijving, een schets van het huidige landschap 
alsmede de ruimtelijke problematiek van de Duin- en Bollenstreek. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
historische situatie middels drie kaartanalyses van (facsimile-) historisch-topografische kaarten uit 
1850, 1888 en 1970. In hoofdstuk 5 worden allereerst de recente topografische kaarten (hierna in de 
tekst te noemen ‘topkaarten’) van het gebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van 
singelbeplantingen en robuustere groene zones, niet zijnde laan- of erfbeplantingen, heggen en 
hagen, landgoederen, bossen en duinen. Hierin volgt ook het verslag van de veldinventarisatie van 
twee karakteristieke bossingels en twee karakteristieke houtwallen. Deze worden kort beschreven en 
met enkele ter plaatse gemaakte foto’s nader toegelicht. Vanuit de gevonden gegevens worden de 
streekeigen karakteristieken afgeleid en worden de ecologische-, cultuur- en natuurhistorische plus de 
landschappelijke waarden in beeld gebracht.   
Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de relevante beleidskaders geanalyseerd, die vigerend zijn ten 
aanzien van aanleg van regionale groenstructuren in de Duin- en Bollenstreek, in het bijzonder voor 
bossingels en houtwallen. Hoofdstuk 7 geeft uitvoeringsrichtlijnen voor een verantwoord streekeigen 
ontwerp en aanleg van bossingels en houtwallen. Hoofdstuk 8 loopt vooruit op de voorlichting na 
aanleg van deze kleine landschapselementen door kort enige beheeradviezen voor reeds aangelegde 
bossingels en houtwallen te formuleren. In hoofdstuk 9 volgen de conclusie en enige aanbevelingen. 
Een samenvatting, literatuurlijst en de bijlagen ronden het rapport af.  
 
2. Werkwijze 
 
2.1 Gehanteerde definities bossingels en houtwallen 
Wanneer in ‘Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse Taal’ gezocht wordt naar ‘bossingel’ en 
‘houtwal’, dan komen deze als zelfstandige naamwoorden niet voor. Wel komen de afzonderlijke 
deelwoorden voor. De  definities worden in dit hoofdstuk dan ook met behulp van Van Dale bepaald. 
 
Bossingel 
Bos; 1 een met opgaande bomen beplante uitgestrektheid grond, woud, hetzij in natuurstaat of 
aangelegd. Singel; 4 (landb.) met laag hout beplante, meestal opgehoogde strook om een akker; 5 
met loofhout beplante of omzoomde strook die een perceel naaldbos of een andere aanplanting 
omgeeft: de elzen, nog wel bekend als singels om de bollenvelden (Thijsse).  
 
Deze beiden samengevoegd tot bossingel leidt tot de volgende definitie: 
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Bossingel; een met opgaande bomen alsmede struweel en ondergroei beplante of van oudsher 
spontaan begroeide, in vergelijking met een laanbeplanting, bredere strook langgerekte grond op min 
of meer vlakke bodem, soms grenzend aan een sloot of greppel, welke een perceel of akker omgeeft. 
 
Toelichting  
Bossingels, ook wel houtsingels genoemd, werden vaak als hakhout geëxploiteerd. Het mes sneed 
hierbij aan twee kanten; enerzijds leverde de bossingel hout op voor stoken, bouwen en andere 
vroegere agrarische toepassingen (‘geriefhout’), anderzijds beschutte de bossingel de tussenliggende 
percelen en landbouwgewassen tegen, met name, harde wind, zoals terug te vinden in het in Van 
Dale aangehaalde citaat van Thijsse. Nuttig bijprodukt van bos- of houtsingels langs de slootkant was 
dat het vaak uitgebreide wortelstelsel de grond in de slootkant samenhang verleende, waardoor er 
een natuurlijke oeverbeschoeiïng ontstond.  
 

Bos- of houtsingels zijn belangrijke lijnvormige 
verbindingselementen voor insecten, amfibiën, 
vogels en diverse zoogdieren. Ze verbinden 
landgoederen, duinen en bosgebieden met elkaar. In 
de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn in heel 
Nederland en ook in de Bollenstreek veel bos- en 
houtsingels gerooid vanwege schaalvergroting in de 
landbouw of  het staken van het regulier onderhoud, 
waardoor verjonging uitbleef en de uiteindelijke 
restanten vaak als lastig en lelijk bestempeld werden 
en derhalve opgeruimd werden. Een verschraling 
van het landschap en het geïsoleerd raken van 
(flora- en faunapopulaties in-) bos- en 
natuurgebieden was hiervan het gevolg.    
 
 
 

Afb. 1: langgerekte bossingel langs de slootkant. 
 
Houtwal 
Hout ; 4 verzamelnaam voor groeiende bomen, kreupelhout 5 (geen meervoud, verzamelnaam) bosje.  
Wal ;1 langgestrekte opgeworpen ophoging van grond die iets omgeeft of dient om iets tegen te 
houden: de akkers zijn door wallen van elkaar afgescheiden. 
 
Afb. 2: houtwal. 

Deze beiden samengevoegd tot houtwal 
leidt tot de volgende definitie:  
Houtwal; een langgestrekte, door de 
mens opgeworpen of van het 
oorspronkelijk reliëf nog resterende 
ophoging van grond, beplant met 
aangeplante of van oudsher spontaan 
groeiende bomen en/of struiken, die 
percelen omgeeft of dient om een 
bepaalde invloed tegen te houden. 
 
Toelichting 
De houtwal had in vroeger tijden functies 
als vee- en/of wildkering, beschutting 
voor de gewassen op de tussenliggende 
percelen tegen met name harde wind, 
perceelsscheiding en leverancier van 
geriefhout voor stoken en bouwen. 
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Oorzaken van het verdwijnen van houtwallen zijn het afgraven voor grondwinning, schaalvergroting in 
de landbouw, het staken van het regulier onderhoud, branden, verrijking door (inwaaien van-) 
meststoffen en afkalven of inzakken, al dan niet door veebetreding.  
 
Bovenstaande definities voor bossingels en houtwallen zijn voor dit rapport gehanteerd. 
 
2.2 Gebiedsafkadering 
Het geïnventariseerde gebied, dat wordt aangeduid met de naam ‘Duin- en Bollenstreek’, is gelegen in 
het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Het wordt begrensd door (met de klok mee) 
noordelijk de provinciegrens met  Noord-Holland, de ringvaart om de Haarlemmermeerpolder, de 
Kagerplassen in het oosten, de Leidse agglommeratie en de Oude Rijn in het zuiden en de jonge 
duinen van de Noordzeekust in het westen tot en met de Amsterdamse Waterleiding Duinen. In deze 
streek bevinden zich de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, 
Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Warmond. 
 
2.3 Methode 
Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde inventarisatiemethode zoals 
beschreven in de brochure ’Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen’, uitgave L.O.N.L. (stichting 
Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer, heden Landschapsbeheer Nederland). Het model 
inventarisatieformulier zoals in de brochure wordt beschreven is voor deze inventarisatie bossingels 
en houtwallen aangepast (bijlage 1). Bij de kartering is gebruik gemaakt van de officiële notatie in 
kilometerhokken van de Topografische Dienst te Emmen. 
Deze inventarisatie beoogt door bestudering van de recente topkaarten gebiedsdekkend te zijn. Vier, 
via het topkaartonderzoek gelokaliseerde, beplantingen zijn daadwerkelijk bezocht;  twee bossingels 
en twee houtwallen. De selectie van deze vier beplantingen vond mede plaats op basis van 
(historisch) topkaartonderzoek, daarnaast speelde gebiedskennis bij de inventariseerder/schrijver een 
rol. De bezochte beplantingen beogen een zo goed mogelijk karakteristiek beeld te geven van de 
criteria die voor het aanleggen van (toekomstige) gebiedseigen bossingels en houtwallen in de Duin- 
en Bollenstreek kunnen gelden. 
 
3. Gebiedsbeschrijving 
 
Het landschap van de Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
verschillende landschapstypen op een relatief klein oppervlak. Binnen de grenzen van de Duin- en 
Bollenstreek zijn dit zee en strand, duinen, binnenduinen en het bollengebied. Direct aangrenzend is 
er het Hollands-Utrechts veencomplex en aan de zuidkant wordt het landschap bepaald door het 
stroomgebied van de Oude Rijn.  
 
3.1 Natuurlijke processen en occupatiegeschiedenis 
Om grip te krijgen op het hedendaagse landschap van de Duin- en Bollenstreek is inzicht in vroegere 
natuurlijke processen en occupatiegeschiedenis van essentieel belang. Hierbij wordt met name 
ingegaan op het landschap van strandwallen- en vlakten aangezien het LBP aangeeft dat het opnieuw 
ontwikkelen van bossingels en houtwallen met name in de landgoederenzones op en langs de hogere 
strandwallen plaats moet vinden. 
De ontwikkeling van het huidige landschap in de Duin- en Bollenstreek begint ongeveer 12.000 jaar 
geleden met het einde van de laatste ijstijd en het begin van de stijging van de zeespiegel (dit proces 
wordt ‘transgressie’ genoemd). Hier eindigt tevens het geologische tijdperk van het Pleistoceen. Tot 
ongeveer 5.500 voor Chr. stijgt de zeespiegel waarbij de kustlijn ongeveer zijn huidige plaats bereikt. 
Daarna volgt opnieuw een periode van transgressie, waarbij de zee het nieuw gevormde land 
overspoelt. Het pleistocene zand wordt opgewoeld en in strandwallen afgezet. Met iedere 
transgressieperiode wordt een nieuwe wal opgeworpen. In de loop der tijd heeft zich een complex van 
verschillende strandwallen gevormd. De meest oostelijke strandwal, met Warmond, Oestgeest, 
Sassenheim en Lisse is de oudste en dateert van ongeveer 2.300 jaar voor Christus.  
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De oude duinen en strandwallen werden waarschijnlijk al zeer spoedig nadat ze gevormd waren 
bewoond. Door hun hoogte en de droge grond vormden ze een goede vestigingsplaats voor de eerste 
bewoners van de streek. Vanaf ongeveer de 10e eeuw na Chr. worden op de strandwallen (ook op 
oeverwallen) bossen gekapt om akkers en hooilanden aan te leggen. De karakteristieke lintbebouwing 
ontstaat, door de vorming van akker (“es”)-complexen op de hogere strandwallen en bebouwing op de 
rand van droog en nat. Later treedt een periode in waarbij sprake is van stedelijke expansie. 
Belangrijke verbindingswegen met landgoederen en herenboerderijen ontstaan op de strandwallen 
tussen Haarlem en Leiden. In de Duin- en Bollenstreek zijn vanaf de 17e eeuw de aanwezige 
strandwallen en de binnenduinrand ‘afgezand’ om aan de vraag naar zand voor de steden te voldoen. 
Alleen ter hoogte van landgoed ‘De Keukenhof’ is dat niet gebeurd. De oude wegen worden op hun 
oorspronkelijke hoogte gehandhaafd. Om het zand af te voeren zijn brede vaarten gegraven, de 
zogenaamde ‘Zanderijvaarten’. Er ontstaat een nieuw landschap met brede watergangen op 
regelmatige afstand, verhoogde wegen en her en der massieve landgoederen. Bij het afzanden wordt 
de vruchtbare bovengrond vaak opzij gezet. Na afloop van het werk werd deze vervolgens met de nu 
blootliggende ondergrond vermengd. De vruchtbare ‘geestgronden’ die hierdoor zijn ontstaan zijn 
uitermate geschikt voor bollenteelt. 
 
3.2 Huidige landschappelijke waarden 
Kenmerkend voor het regionale landschap is de aanwezigheid van zowel kleinschalige gebieden als 
gebieden met een grote mate van openheid. Het landschap is een spannend spel van kleinschaligheid 
met besloten structuren (heggen- en elzensingelgebied in het bollencomplex) en doorzichten naar 
grote open ruimten. Een aantrekkelijk gegeven in de Duin- en Bollenstreek is de situering van natuur 
en cultuur direct naast elkaar.  
 
Bodem 
Het overgrote deel van het gebied is naar bodem geclassificeerd als kalkhoudende enkeerdgronden, 
met als moedermateriaal matig fijn uiterst leemarm zand. Ten noorden van Noordwijkerhout langs de 
binnenduinrand bevinden zich kalkhoudende duinvaaggronden, eveneens bestaande uit matig fijn 
zand. In de Hogeveense polder bevindt zich een veenlaag (madeveengrond) op een beekeerdgrond 
van opnieuw matig fijn zand. De invloed van getijden en rivierstromingen van de Oude Rijn is terug te 
vinden in de polders Elsgeest en Hoogeweg, de vroegere Oude Rijndelta, waar zware (blauwe) 
rivierklei afgewisseld wordt met beurtelings dunne veen- en zandlagen. 
 
Hydrologie 
In vrijwel het gehele gebied overheerst grondwatertrap (GT) II; het grondwaterpeil daalt hier nooit 
beneden de 80 cm. Plaatselijk komen grondwatertrappen III en (Zilker Binnenweg) IV voor. Relatief 
droge plaatsen (GT VII) zijn slechts daar te vinden waar geen afzandingen hebben plaatsgevonden 
(duinen, Keukenhofbos). In het overgrote deel van het gebied is sprake van een neerwaartse 
grondwaterstroming (inzijggebied). Aan de binnenduinrand treedt kwel op. Het hele gebied heeft in de 
winter betrekkelijk hoge grondwaterstanden. 
 
Agrarisch gebruik 
In het geïnventariseerde gebied vindt hoofdzakelijk teelt van tuinbouwgewassen plaats. Het 
belangrijkste gewas is bloembollen met daarnaast snijbloemen, eenjarigen en vaste planten op de 
afgezande gedeelten of omgespoten polders. In de resterende strandvlakten en veengraslandpolders 
vindt voornamelijk intensieve melkveehouderij plaats.  
 
3.3 Problematiek 
Mede door de stedelijke druk van zowel woningbehoefte, woningbouw en bedrijvigheid op het 
landschap van de Duin- en Bollenstreek slibt het gebied dicht. Als gevolg daarvan is kenmerkende 
groene aankleding voor een groot deel verdwenen. Er vindt een nivellering plaats in de maatvoering 
van het landschap. De sterk parallelle structuur door de afzetting van strandwallen wordt minder 
herkenbaar, mede door het verdwijnen van samenhangende elementen in het landschap.  
Tevens is het landschap vervaagd doordat met moderne technieken de onderliggende 
landschappelijke structuur steeds minder bepalend is voor de uiteindelijke inrichting. Kortom, de 
identiteit van de landschappen is sterk achteruit gegaan. De afwezigheid van groene aankleding, 
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waaronder singel-,weg- en erfbeplanting, doet het landschap buiten het bollenseizoen schraal 
overkomen. De versnippering zet tevens de natuurwaarden onder druk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 3: het bollenlandschap rond Sassenheim in 1931; let op de houtwallen op de achtergrond! 

 
4. Historische kaartinventarisatie bossingels en houtwallen 
 
Voordat beslist kan worden welke aanplant het meest geschikt is om de structuur van het landschap 
meer sprekend te maken middels de aanleg van bossingels en houtwallen is het verstandig om te 
kijken naar de historische situatie. Waarom zijn er nu nog relatief weinig oude bossingels en 
houtwallen in de Duin- en Bollenstreek aanwezig? Welke boom- en struiksoorten kunnen er gestaan 
hebben? Paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3 toetsen aan de hand van historisch kaartonderzoek uit diverse, 
voor het huidige landschap relevante perioden, de achtergrond van de hedendaagse situatie.  
In paragraaf 4.4. worden hieruit enige conclusies getrokken.  
 
Met nadruk wordt gewezen op het feit dat er uiteraard vele en ook oudere kaarten dan de hierna 
gehanteerde exemplaren van de Duin- en Bollenstreek bestaan, zoals de bekende ‘Grote kaart van 
Rijnland’ en dergelijke. De gedachte achter de gemaakte selectie is, dat het landschap zoals dat zich 
rond 1840-1850 in de streek toonde, een goede referentie vormt ten opzichte van het huidige 
landschap. De grootschalige afzandingen en daarmee verband houdende ontwikkelingen in de 
bollenteelt vonden vanaf die periode plaats en deden hun invloed dan ook vanaf die tijd tot op heden 
op het landschap gelden. Bijkomend feit is dat de eerste ingekleurde en daardoor vrij gedetailleerde 
topografische kaarten eveneens sinds de periode 1839-1859 beschikbaar zijn. Voor het waarnemen 
van beplantingen zijn de oudere zwart-wit kaarten ongeschikt.  
Wanneer de term ‘van oudsher’ in de tekst wordt gebruikt, dienen dus de in dit rapport gebruikte 
topografische kaarten van 1839-1859 als het oudste referentiepunt.   
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4.1. Kaarten 1839-1859 
In de ‘Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1 West-Nederland’ (Groningen 1990).staan 
kaarten die voor dit gebied dateren uit 1839 tot 1859, de kaarten ‘28’ en ‘42’.  
 
Kaart 28 
Direct valt hier de compleet aaneengesloten lichtgeel ingetekende strandwal inclusief natuurlijk reliëf 
tussen Vogelenzang en Noordwijkerhout op, de ‘Oosterduinen’. De lichtgele kleur duidt, volgens de 
legenda, vrij open zandgronden aan. Vanaf Noordwijkerhout is deze strandwal deels afgevlakt en 
vergraven maar door de afwijkende structuur van de akkercomplexen tussen de omliggende 
graslandpolders (strandvlakten) nog altijd zeer goed te herkennen.  
Een smalle strandwal draagt de naam ‘Buitengronden’ en loopt van de Schulpweg-Margrietenlaan tot 
aan de Delfweg (Lisse). Hierop zijn bebouwde locaties zoals ‘Vaartwel’, ‘Regenvliet’, ‘Kronestein’ en 
‘Groene Tuin’ waar te nemen, naast veel reliëf en een donkergrijze kleur (bos?).   
Dan valt op deze kaart een vrij brede, langgerekte en donkergrijs gekleurde zone op, waaraan 
Vogelenzang direct westelijk grenst . De zone loopt via Hillegom zuidelijker door tot deze stopt bij de 
zandsloot ten noorden van ‘Zandvliet’ (Lisse). Duidelijk is reliëf waarneembaar. De kaartlegenda geeft 
voor deze donkergrijze  kleur ‘bos’ aan; dit moet de beboste strandwal van Vogelenzang tot Warmond 
zijn waarop, naast de al genoemde, de oude dorpen Hillegom, Lisse en Sassenheim gelegen zijn. 
Zeer opvallend is hier de zanderij Hillegom, noordwestelijk direct grenzend aan het dorp. De 
donkergele percelen zijn met stippellijnen in vele kleinschalige kampen opgedeeld. De huidige 
Wilhelminalaan is als een brede, donkere rechte lijn (beplanting) aan de zuidrand ervan te herkennen. 
Aan de zuidrand van de kaart is Kasteel Keukenhof inclusief het Keukenhofbos goed waarneembaar.  
Bossingels en houtwallen zijn echter moeilijk herkenbaar, eerder is er sprake van enerzijds nog grote, 
langgerekte restanten van het oorspronkelijke reliëf, anderzijds zijn met name laanbeplantingen en 
hagen aangegeven met stippellijnen (Delfweg, Loosterweg, Herenweg). Singelstructuren zijn ook 
waarneembaar langs minder belangrijke dwarswegen, zoals die richting Station Veenenburg, de 
huidige Frederikslaan te Hillegom. Ook zijn geïsoleerde, soms langgestrekte boscomplexen in met 
name de strandvlaktepolders waar te nemen; dit zullen voornamelijk hakhoutcomplexen zijn.  
 
Kaart 42 
Op deze kaart van het zuidelijk deel van de Duin- en Bollenstreek zijn de strandwalcomplexen vooral 
te herkennen als een breed lint van aaneengesloten akkers. Kleinere bosstructuren bevinden zich 
voornamelijk rondom landgoederen en kastelen zoals Teijlingen, Wassergeest en Huys te Warmont.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4: fragment topkaarten 28 en 42 bollenstreek (1839-1859): bos op 
herkenbare strandwallen rond De Zilk (kaartfragment links) en de Noordwijkerhoutsche Geest (kaartfragment rechts) 
 
Ten zuiden van de Spekkelaan (Lisse) is de splitsing van de strandwal in twee gedeelten 
waarneembaar; het meest noordwestelijke deel leidt naar het zuidwesten richting Voorhout, het 
zuidoostelijker gelegen deel buigt af naar Sassenheim en Warmond. Tussen Spekkelaan en Mallegat 
in Lisse zijn brede langgerekte  bosstructuren als singels aanwezig die het nog omvangrijke 
Reigersbos inclusief duinen (lichtgele kleur) verbinden met het bos rondom de ruïne van Dever. Ook 
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rond de ruïne van Teijlingen en in de Luizenmarkt- en Roodemolenpolder bevinden zich brede, soms 
langgestrekte gordels van bos. Dit patroon is ook te zien op de ‘Noordwijkerhoutsche Geest’, het 
gebied ten zuiden van Noordwijkerhout rondom Leeuwenhorst, de Leeweg en, zelfs genoemd op deze 
kaart, ‘Oud-Leeuwenhorst’. Bossingels en houtwallen zijn opnieuw moeilijk herkenbaar, hier is sprake 
van hetzelfde probleem als op kaart 28. Wel lijkt een echte boswal waarneembaar in het akker en 
singelcomlex tussen Reigersbos en Herenweg (Lisse).  
 
4.2. Kaarten 1888 
De voor dit gebied en deze inventarisatie relevante kaarten uit het eind van de 19e eeuw (1888) zijn te 
vinden in de ‘Historische Atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 
(Groningen 1992)’. Op de kaarten zijn herzieningen verwerkt uit 1903 en 1912, maar deze hadden bij 
dit soort kaarten vaak alleen betrekking op grootschalige veranderingen in het terrein, zoals 
uitbreidingen van bebouwde kom en nieuw aangelegde infrastructuur. Er kan van worden uitgegaan 
dat de beplanting zoals die getekend is, de situatie in 1888 weergeeft.  
 
Kaart ‘Hillegom’ 
Op deze kaart valt opnieuw de langgerekte, bijna intacte strandwal op vanaf de noordelijke 

duingebieden, via De Zilk tot aan 
‘Ruigenhoek’ (Noordwijkerhout). 
Oostelijk daarvan de kleinere 
strandwal met veel bos en diverse 
namen van behuizingen rondom De 
Zilk. Van de derde strandwal tussen 
Vogelenzang en Hillegom is weinig 
meer over; akkercomplexen, 
doorsneden met stippellijnen (hagen) 
bepalen het kaartbeeld. Rondom de 
Pastoorslaan, Margrietenlaan en Zilker 
Binnenweg zijn hier en daar bredere  
groengordels waar te nemen met een 
duidelijk andere structuur dan de 
hagen in de percelen. Dit zullen 
wellicht (hogere) bossingels en 
misschien begroeide walrestanten van 
het oude landschap geweest kunnen 
zijn. Ook de strandvlakte tussen de 
spoorlijn en Haarlemmer Trekvaart is  
als akkergrond in gebruik genomen.  

Afb. 5: fragment topkaart Hillegom + 1888: akkercomplexen  
doorsneden met hagen. Onderaan nog onvergraven zandgronden.    
 

Kaart ‘Lisse’ en omgeving 
De strandwal ‘Noordwijkerhoutsche Geest’ is ook hier goed 
herkenbaar in de afwisseling tussen de bouwlandpercelen. 
Rond de Leeweg ligt een wat groter boscomplex. Het 
Reigersbos ten zuiden van het Keukenhofboscomplex is 
aanwezig, hoewel al hier en daar fors ingesneden. Er zijn 
daar nog een aantal duidelijke groene singelstructuren 
waarneembaar. De zuidelijk gelegen polders vertonen allen 
een intensief stelsel van vaarten en bouwlandpercelen, 
doorsneden met hagen (stippellijnen) en geflankeerd door 
bredere, nadrukkelijk groen ingetekende singelstructuren; 
dit zullen waarschijnlijk hogere boom- of bossingels zijn 
geweest ten behoeve van de eerste windvang. Nog maar 
zelden is een wat hogere (reliëf)wal waarneembaar.  

Afb. 6:  fragment topkaart Lisse + 1888: Reigersbos. 
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Kaart ‘Sassenheim -Warmond’ en omgeving 
Op deze kaart, die het gehele zuidelijke gedeelte van de Duin- en Bollenstreek omvat, vallen wederom 
de strandwallen duidelijk op. De langgerekte akkercomplexen met op vele plaatsen geïsoleerde 
bosrestanten van Voorhout, Sassenheim, Warmond en onderaan de kaart Oegstgeest tekenen zich 
als langgerekte brede linten af tegen het omringende polderlandschap. Nader ingezoomd op 
bossingels en houtwallen vallen rondom en tussen de bouwlandpercelen allereerst weer de vele 
stippelijnen (hagen) op. Bovendien zijn daar ook regelmatig bredere groene lijnen ingetekend, dit 
zullen dan ook bredere en wellicht hogere bossingels en misschien ook houtwallen zijn geweest. 
Goed waarneembaar zijn deze rondom de bouwlanden ten zuidwesten van Sassenheim en in 
Warmond in het Overbos grenzend aan het Huys te Warmont. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 7: fragment topkaart + 1888 Sassenheim – Warmond; akkertjes omgeven door bredere groenstructuren. 
 
4.3 Topkaarten 1967-1971 
In de 20e eeuw standaardiseerde de Topografische Dienst haar systematiek tot de uitgifte van 
topkaartbladen voorzien van een opeenvolgende nummering. Voor de Duin- en Bollenstreek zijn dat 
sindsdien de kaartbladen 24H, 25C, 30E en 30F. De verkenningen ten behoeve van deze set kaarten 
vonden plaats in de periode tussen 1967 en 1971. 
Opvallend op deze kaarten uit het recente verleden is dat er tussen en langs de bollenpercelen veel 
stippellijnen staan aangegeven. De legenda volgend zou dit betekenen dat er in die periode nog veel 
(beuken)hagen aanwezig waren. Wel is het aantal ervan reeds drastisch verminderd ten opzichte van 
de grote hoeveelheid die werd waargenomen op de voorgaande topkaarten zoals ‘kaart 28’ en kaart 
‘Hillegom’. Vele voorheen nog als grasland gebruikte gronden zijn nu in produktie genomen als 
bouwland ten behoeve van de bollenteelt.   
Verder oogt de streek als geheel zeer ‘open’. Er is nauwelijks sprake van een grote toename van het 
bebouwde oppervlak rondom de dorpskernen. Ook in het agrarisch landschap zijn vooral kleinschalige 
gebouwen als rode bebouwingselementen waar te nemen. Grote bedrijfspanden (koelhallen etc.) 
ontbreken vrijwel geheel.  
Het is een rustig kaartbeeld waardoor de conclusie is dat er in die periode (nog) geen sprake was van 
‘verrommeling’. Uiteraard valt ook hier weer de robuuste groenzone rondom Kasteel Keukenhof op en 
verder ook rondom Nieuw Leeuwenhorst en Offem, alsmede enige kleinere landgoederen en 
buitenplaatsen verspreid in de streek. 

Toegespitst op bossingels en 
houtwallen valt op deze kaarten 
waar te nemen dat  dit soort 
landschapselementen voornamelijk 
rondom landgoederenzones en in 
erfbeplantingen voorkomen. Een op 
zichzelf staande langgerekte en 
bredere groenstrook is ‘Duinschoten’ 
te Noordwijkerhout, bovendien 
bevindt zich naast de zuidwesthoek 
van het Oosterduinse Meer een 
  

Afb 8: fragment topkaart 1967-1971 ten zuidwesten van Lisse. Een rustig 
kaartbeeld rondom het Reigersbos en de Essenlaan.  
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bosrestant van enkele hectaren. Langs de Zilker Duinweg zijn in erfbeplantingen bredere groenzones 
te onderscheiden. In de Hogeveense polder omgeven soms bredere erfbeplantingen enkele 
boerderijen. Andere langgerekte structuren zijn waar te nemen in het kleinschalige boscomplex 
rondom ‘De Halle’ nabij Leeuwenhorst (Noordwijk-Binnen). Op kaart 30E, Katwijk aan Zee, is langs 
het Coepelduin en de Haesduinen een brede binnenduinrand-bosgordel zichtbaar.   
In de veenpolders rondom Voorhout, Sassenheim en Warmond liggen vooral niet-langgerekte en 
geïsoleerde boeren’geriefhout’ bosjes alsmede een eendenkooi. Met name in de Hemmeerpolder zijn 
dit er relatief veel. 
 
4.4 Evaluatie historische kaartinventarisatie 
De streek is door middel van nauwgezette inspectie van historische topkaarten geïnventariseerd van 
1842 via 1888 tot en met de periode rond 1970. Wat uiteraard opvalt is de ingrijpende verandering die 
zich in deze periode in het totale landschap heeft voorgedaan, namelijk het zo goed als geheel 
afgraven van het oude duin- en strandwallenreliëf. Van een droge, met veel gesloten bos begroeide 
heuvelachtige oude duinstreek veranderde het gebied ingrijpend van karakter richting een kleinschalig 
intensief-agrarisch en vlakgelegen landschap, doorsneden met de oude, soms hoger gelegen 
verbindingswegen. Kleinschalige bouwlandpercelen en zanderijvaarten domineren het kaartbeeld in 
toenemende mate. De agrarische bebouwing neemt navenant toe maar met een ruim opgezet en 
kleinschalig karakter, zelfs nog waar te nemen in de periode rond 1970. Veel kleine en grote 
groenzones verdwijnen. Stabiele groene factoren blijven het Landgoed Keukenhof, de boscomplexen 
rond Klein- en Nieuw Leeuwenhorst alsmede kleinere landgoederen zoals Offem, Elsgeest en het 
Reigersbos. 
Kleinere boselementen, waaronder langgerekte bossingels en houtwallen, verdwijnen in snel tempo 
van de kaart. Ervoor in de plaats komen uitgebreide stelsels van singelbeplantingen, waarbij de 
dwarse dooradering van de agrarische percelen vooral uit hagen bestaat. Opvallend zijn de 
singelstructuren langs slootkanten in het ontstane ‘bollenlandschap’ tussen Vogelenzang en Voorhout. 
Met het verdwijnen van de gesloten beplantingen had de heersende zuidwestenwind vanaf de 
Noordzee in de streek vrij spel. Grote zandverstuivingen en –stormen over de kaalgeslagen vlakten 
zullen het gevolg zijn geweest. De bewoners uit de streek zullen zich met de beperkte middelen die 
hen indertijd ten dienste stonden hiertegen hebben willen indekken. 
Aangenomen wordt dan ook dat de lijnvormige singelbeplantingen langs wegen en sloten, anders dan 
de lage hagen tussen de percelen of ‘kampen’, beduidend hogere boom- of bossingels zullen zijn 
geweest, dienend voor luwte ten behoeve van het gewas en het tegengaan van verstuiving van het 
fijne duinzand in het vlakke en ontgonnen landschap. 
Op de oudste kaarten is nauwelijks waar te nemen of er ook meer ‘wal-achtige’ structuren in de streek 
resteerden. Op de kaarten uit de tweede helft van de 20e eeuw is echter nog maar een enkel wal- of 
dijklichaam te vinden, het merendeel zonder noemenswaardige houtachtige beplantingen.  
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5. Topkaart- en veldinventarisatie bossingels en houtwallen 
 
5.1 Topkaartinventarisatie   
De huidige topkaarten 24H, 25C, 30E en 30F (Topografische Dienst, Emmen) brengen samen het 
gebied van de Duin- en Bollenstreek geheel in kaart. Deze vormen het uitgangspunt van de 
gebiedsdekkende inventarisatie. Per topkaart wordt een korte schets gegeven van de gelocaliseerde 
bossingels en / of houtwallen en worden, indien aanwezig, locaties aangewezen voor de nadere 
veldinventarisatie. Een overzichtskaart van de via de topkaart gelocaliseerde, huidig aanwezige 
bossingels en houtwallen is aan het eind van dit hoofdstuk 5 opgenomen voordat de veldinventarisatie 
wordt beschreven Bij de nader in het veld geïnventariseerde landschapselementen zijn apart de 
betreffende kilometerhokken van de topkaart opgenomen.  
 
Topkaart 24H, Noordwijkerhout  
Op deze kaart nemen de jonge duinen, grotendeels de Amsterdamse Waterleiding Duinen, een 
prominente plaats in. In het gebied daarachter (zuidoostelijk kaartgedeelte) valt op dat het merendeel 
van de gronden hier in agrarisch gebruik is, voornamelijk akkerland afgewisseld met percelen 
grasland in de Grote Looster en de Lageveense polder. Bebouwingskernen zijn Noordwijkerhout, 
Lisse, Hillegom, De Zilk en Vogelenzang.   
In de kaartlegenda is ‘heg, smalle houtrand’ met stippen aangegeven langs lijnvormen in agrarische 
percelen. Niet duidelijk is of hiermee ook bossingels en houtwallen worden aangegeven. Een quick-
scan van de kaart gecombineerd met de veldkennis van de Bollenstreek van de auteur leert dat het 
hier om hagen, heggen en laanbeplantingen gaat maar ook om elzensingels. Op de kaart is 
hieromtrent geen verschil waar te nemen. Wel kan de wetenschap dat bos-‘elzensingels’ 
vochtbehoevend zijn en dus in veel gevallen langs slootkanten voorkomen het zoeken nader 
specificeren. Daaruit volgt dat met name in de Zanderijpolder en de polder Veenenburg ten zuiden 
van Hillegom het bossingeltype ‘elzensingel’ nog hier en daar langs de slootkanten voorkomt. Te 
verwachten valt dat deze lijn zich voortzet op het  kaartblad 30F, dat de streek ten zuiden van het 
Keukenhofbos afbeelt. De pas na de Tweede wereldoorlog ontgonnen strandvlaktepolders van 
Noordwijkerhout en Noordwijk op deze kaart 24H kennen het type bossingel ‘elzensingel’ alleen in 
enkele gevallen als windkering rondom sommige erven, dus als erfbeplanting. Dit valt dan buiten het 
kader van deze inventarisatie. 
Voor de bredere, ‘bosachtige’ bossingels moet worden gezocht naar iets robuustere, groen 
ingetekende langgerekte zones niet-zijnde boscomplexen op deze en de volgende topkaarten. 
Dit soort structuren worden van noord naar zuid waargenomen in de polder Vogelenzang (Noord-
Holland, (1), langs de Zilker Duinweg (3) en langs de N-206 vanaf De Zilk tot Noordwijkerhout. Dit 
lijken hoofdzakelijk wegbegeleidende beplantingen, niet karakteristiek voor de streek en het doel van 
deze inventarisatie. Voorts is langs de weg ‘Duinschoten’ een bredere bosstrook waarneembaar, 
doorlopend via een aantal recreatieterreinen en via een bredere, bos-achtige hoek doorlopend langs 
de Langevelderweg tot waar deze aansluit bij de bebouwingskern van Noordwijkerhout. Dit lijkt een 
interessant object voor nadere veldinventarisatie.  
Ten noordwesten van de voormalige vuilstortplaats nabij Halfweg liggen langs de Tespellaan enige 
kleinere, langgerekte bosstroken op een laag wallichaam rondom de voormalige boerderij ‘ ’t Espehof’. 
Deze oude, karakteristieke eikenhakhoutbosjes grenzen vrijwel direct aan het Steengrachtkanaal en 
zijn reeds als ‘erfbeplantingen’ beschreven in het ontwerp van de Ecologische Verbindingszone 
Keukenhof-Duinen (literatuurlijst). Zij blijven hier buiten beschouwing. 
Links van ‘Sancta Maria’ (psychiatrische inrichting) alsmede op dit terrein zelf zijn bredere 
bosstructuren waarneembaar tot aan de rand van de duinen. Het grote boscomplex rondom Kasteel 
Keukenhof bevat, naast het kasteelpark en het Keukenhofbos, voornamelijk geïsoleerde 
hakhoutcomplexen tussen de graslanden. Tenslotte zijn er aan de zuidrand van de bebouwingskern 
van Hillegom nog enige groenzones zichtbaar. Aangenomen mag worden dat deze de naastgelegen 
nieuwbouwwijk afzomen en dus niet streek karakteristiek zijn. In de Elsbroekerpolder en het kleine 
gedeelte van de Haarlemmermeer-polder (Noord-Holland) zijn geen groenstructuren zichtbaar. 
 
Van deze kaart lijken de langgerekte singelstructuren langs slootkanten in de Zanderijpolder en de 
polder Veenenburg relevant voor deze inventarisatie en daarom nader te worden geschouwd. Ook het 
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bredere bossingelcomplex ‘Duinschoten’ via de Langevelderlaan aansluitend op  Noordwijkerhout lijkt 
interessant voor een nadere veldinventarisatie.  
 
Topkaart 25C, Hoofddorp  
Op deze kaart is op het midden-westelijk gedeelte nog een klein stukje van de Duin- en Bollenstreek 
waarneembaar. Dit betreft het gebied tussen Bennebroek en Hillegom. De Oosteinder- en Vosse & 
Weerlander polder zijn veenpolders, grenzend aan het voormalige Haarlemmermeer. In de 
Oosteinderpolder zijn bossingels waarneembaar rondom drie gegraven langgerekte plasjes. Dit betreft 
het terrein ‘Ambachtsheerlijkheid de Vredehoeve’, aangelegd in de jaren zeventig van de 20e eeuw 
met niet-karakteristieke, algemene boom- en struiksoorten. Ten noorden van Weerestein in de Vosse- 
& Weerlanderpolder liggen ook enkele bredere bosstroken. Dit betreft windsingels rondom enkele 
sportvelden, ingeplant met algemene boom- en struiksoorten. Tenslotte volgt de bebouwing van 
Hillegom. Het legendatype ‘heg, smalle houtrand’ komt enige malen voor; rondom erven (windsingels) 
en langs wegen nabij ‘Oosteinde’. Dit betreft snoeihagen van beuk en liguster.  Bestudering van deze 
kaart leidt derhalve niet tot een nadere veldinspectie. 
 
Topkaart 30E, Katwijk aan Zee 
Van deze topkaart is voor de inventarisatie slechts het noordoostelijk gedeelte relevant. Achter de 
jonge duinen en tussen de bebouwingskernen van Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee zijn 
akkercomplexen en graslandpercelen zichtbaar. De enige bredere groenstroken die hier 
waarneembaar zijn grenzen direct aan de ‘Haesduinen’ en het ‘Coepelduyn’. Dit zijn grotere 
binnenduinrand-bospercelen en dus geen bossingels en/of houtwallen. Het terrein van de ‘v.d. 
Bergstichting’ wordt ook doorsneden en omzoomd door groenstructuren, maar deze lijken minder 
relevant voor deze inventarisatie. Het legendatype ‘heg, smalle houtrand’ komt alleen voor op het 
terrein van ESTEC. Aangenomen wordt dat dit moderne singelbeplantingen rondom (de 
parkeerplaatsen van-) dit High-Techcomplex betreft. Bestudering van deze kaart wordt derhalve niet 
door een nadere veldinspectie gevolgd. 
 
Topkaart 30F, Leiden  
Het noordelijk topkaartgedeelte omvat het hele zuidelijk deel van de Duin- en Bollenstreek. 
Bebouwingskernen zijn hier Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout, Lisse en Lisserbroek, Noordwijk-
Binnen, Voorhout, Sassenheim, Rijnsburg, Oegstgeest en Warmond. Het zuidelijk en zuidwestelijk 
kaartgedeelte omvat de stedelijke bebouwing van Leiden, de Kagerplassen en het poldergebied van 
de gemeente Alkemade. 
Voor deze inventarisatie is ten eerste gekeken naar iets bredere groenzones op het kaartbeeld. Deze 
worden waargenomen rond Offem en (Nieuw-)Leeuwenhorst  met een zuidelijke uitloper rondom de 
Leeweg en ‘De Halle’ (Noordwijk-binnen en Noordwijkerhout). Langs de Haarlemmer Trekvaart zijn 
tussen Voorhout en Noordwijkerhout enkele kleine maar iets bredere bossingels waar te nemen. Ook 
lijken hier in enkele erfbeplantingen bredere bosstroken opgenomen te zijn. Voorts zijn in de 
Laageveense polder grotere boscomplexen waarneembaar, maar ook bredere, langgerekte 
groenstroken; houtwallen en bossingels? Deze bevinden zich voornamelijk achter het Reigersbos, 
rondom de Essenlaan en de Achterweg te Lisse. Haaks op de Essenlaan staat binnen een dergelijke 
zone zelfs reliëf aangegeven; een wal- of dijklichaam. Dit element verdient duidelijk een nadere 
veldinventarisatie.  
De polders Berg- en Daal, de Beekpolder, polder Boekhorst en de Poelpolder zijn alle open van 
structuur; hier worden geen bredere bossingelzones waargenomen. In de Mottiger polder valt een 
groenstrook ten zuidwesten van de ruïne van Teijlingen op. Deze begrenst een nieuwbouwwijk en is 
bovendien niet zichtbaar op de kaart van 1967, zodat deze als ‘recent’ kan worden bestempeld.  
Polder Hoogeweg kent alleen langs de N-206 beplantingszones. Deze zijn gelijk aan die op kaart 24H. 
Ten zuiden van Voorhout is ‘Elsgeest’ een bredere groene boszone. Rondom het sportpark zijn ook 
enkele singelbeplantingen. Langs de A-44 staan bredere groenstroken, deze begeleiden de snelweg 
en zijn derhalve niet interessant. In de polder Elsgeest zijn bebouwing begrenzende bossingels waar 
te nemen. Ten zuiden van de snelweg A-44 staan in de Vrouwenpolder, de Kooipolder en de 
Hemmeerpolder kleine, geïsoleerde (‘geriefhout?’)bosjes alsmede een eendenkooi. Rondom het Huys 
te Warmont komen singelachtige groenstructuren voor, met name in het ‘Overbos’. Ook de 
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Klinkenbergerpolder kent groenzones, aansluitend op Mariënhaven en rondom de abdijtoren en de 
ruïne. 
Ten tweede is opnieuw gekeken naar de gestippelde lijnen langs lijnvormige elementen zoals wegen, 
sloten en vaarten, vooral in aansluiting op topkaart 24H. Deze komen voor rondom het ‘Reigersbos’ in 
Lisse. Daarnaast in de Beekpolder, rondom buurtschap De Engel. Voorts richting Sassenheim tot aan 
Voorhout wisselen, zo lijkt het, langs de percelen elzensingels en beukenhagen elkaar in het 
landschap af. In de graslandpolders wordt dit legendatype hier en daar ook waargenomen. Dit lijkt met 
name te gaan om windsingels rondom erven.  
 
Van de topkaart 30F zijn meerdere locaties geschikt om nader te inspecteren. Gekozen wordt voor de 
twee, in het licht van de opdracht, meest kansrijke; de bossingelachtige structuren rondom de Leeweg 
te Noordwijkerhout en het groene wal-/dijklichaam haaks op de Essenlaan in Lisse. 

legenda 
O = bossingelstructuren 
       (binnen contouren) 
O = houtwallen 
       (binnen contouren) 

Afb. 9: overzichtskaart gelocaliseerde huidige bossingels en houtwallen. 
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Conclusie 
Afgaand op  
 het historisch topkaartonderzoek uit hoofdstuk 4;  
 de vier recente topkaarten die het gehele gebied van de Duin- en Bollenstreek omvatten;  
 de veldkennis van de Duin- en Bollenstreek van de steller van dit rapport en 
 de opdracht die ten grondslag ligt aan dit rapport; een totale kaartinventarisatie inclusief een 

gedetailleerde inspectie en beschrijving van vier voorbeeldlocaties (twee bossingels en twee 
houtwallen) zijn de volgende locaties gekozen voor een veldbezoek en een uitgebreide 
veldinventarisatie 
 de (bos?-)singelachtige groenstructuren in de Zanderijpolder en het gebied rondom de 

Veenenburgerlaan te Hillegom en verder in en langs de ‘oude bollengronden’ tot aan 
Voorhout; één (naar verwachting) bossingelelement haaks op de Veenenburgerlaan’; 

 de langgerekte beplantingsstrook rondom de Leeweg, Noordwijk-Binnen; 
 het begroeide wal- en/of dijklichaam haaks op de Essenlaan te Lisse; 
 de groenstrook Duinschoten en langs de Langevelderlaan te Noordwijkerhout.   

 
De veldinventarisaties vonden plaats eind maart en begin april 2004. Dit gegeven is bepalend voor 
waarnemingen omtrent de plantensoorten in de kruidlaag. Gevonden voorjaarssoorten worden 
beschreven.  
De opgevoerde omschrijvingen ‘beheermaatregelen’ en ‘bedreigingen’ dienen slechts om een oordeel 
te verkrijgen over de huidige staat van de geïnventariseerde landschapselementen. De gevonden 
resultaten zullen niet leiden tot actie richting eigenaren, beheerders en dergelijke.  
 
Introductie begrippen 
Ten behoeve van een goed begrip van enkele in de veldinventarisatie gehanteerde en beschreven 
termen worden hieronder enige begrippen uit het Bos, Natuur- en Landschapsbeheer toegelicht. 
 
Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV);  
Er is een directe relatie te leggen tussen een standplaats en de van nature daarop voorkomende 
bosgemeenschap. In de ‘Fysisch Geografische Regio’ duinen, subtype ‘ontkalkte binnenduinranden, 
strandwallen en schrale zandkoppen’ is de van nature voorkomende bosgemeenschap het droog 
zomereiken-berkenbos. Met de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) wordt bedoeld dat type 
vegetatie dat zich op grond van bodemsamenstelling en andere abiotische factoren zoals klimaat en 
beschikbaar bodemvocht in 150 jaar, gerekend vanaf heden, op die standplaats zou ontwikkelen 
indien menselijke activiteiten en invloeden (inwaaien van meststoffen e.d.) gestaakt zouden worden.  
Hieruit volgt dat de PNV van de niet afgezande, resterende oorspronkelijke plaatsen in de Duin- en 
Bollenstreek over het algemeen het droog zomereiken-berkenbos is. In de bodemkunde worden deze 
bodems geclassificeerd als duinvaaggronden met een micropodzol.  
De iets vochtiger (invloed van grondwater), soms ook iets kalkrijkere oorspronkelijke bodems met een 
meer humeuze samenstelling in de bodemkundige A-horizont kennen als PNV het droog Abelen-
iepenbos en het matig vochtige Essen-iepenbos. De iep wordt echter als soort niet meer aangeraden 
in verband met de alom heersende iepziekte (‘Dutch elm disease). 
Indien een streekeigen aanleg van bossingels en houtwallen is gewenst, dan dient de boom- en 
struiksoortenkeuze direct gerelateerd te zijn aan de PNV. In bijlage 2 worden in een tabel de bij de 
PNV ‘zomereiken-berkenbos’ (bostype 6) passende boom- en struiksoorten beschreven. 
Vooruitlopend op het te ontwikkelen fonds is er in bijlage 3 een namenlijst opgenomen met de voor 
bossingels en houtwallen in de Duin- en Bollenstreek toe te passen, relevante boom- en struiksoorten. 
 
Diameter Borst Hoogte (DBH); 
Om de omvang van een boomstam aan te geven wordt binnen het bos- en natuurbeheer het begrip 
Diameter Borst Hoogte (DBH) toegepast. De diameter van de stam wordt op 1.30 meter hoogte 
gemeten met een boomklem, welke links en rechts langs de stam wordt gehouden. Op de 
schaalverdeling in centimeters is vervolgens de diameter borsthoogte af te lezen. Dit begrip is in de 
bosbouw relevant ten behoeve van de inhoudsbepaling (aantal m³ hout) van een boom, maar wordt bij 
deze inventarisatie alleen gebruikt om, waar relevant, de grootte en de daaruit enigszins af te leiden 
ouderdom van een individuele boomsoort aan te geven.
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5.2 Veldinventarisatie  
 
5.2.1 Bossingel haaks op de Loosterweg-Noord, grens Veenenburgerlaan, Lisse  
 
gemeente  : Lisse 
kaartblad  : 24H 
kilometerhok 1  : 97 – 477 
 
Omschrijving landschapselement
Eenrijïge elzensingel langs de slootkant. 
 
lengte   : + 300 meter 
breedte:  : + 3 meter 
hoogte   : variërend van 6 tot 8 meter. 
reliëf   : kaarthoogtelijn; 0 meter NAP; 
vlakke bodem 
expositie  : zuidoost  noordwest 
grondsoort  : uiterst leemarm fijn (duin) zand 
vochttoestand  : matig vochtig tot vochtig 
leeftijd   :  + 80  jaar 
soorten boomlaag : zwarte els (Alnus glutinosa) 99%; vlier (Sambucus nigra) 1%. 
soorten struiklaag : n.v.t.  
soorten kruidlaag : fluitekruid; hondsdraf; ridderzuring; speenkruid; grote brandnetel; kleefkruid;
     diverse grassen; boerennarcis; krokus.  
overige kenmerken : elzen op en in de slootkant, gemiddeld + 1½ meter uit elkaar. 
beheermaatregelen? : gefaseerd afzetten in een cyclus van acht jaar  
bedreigingen?  : achterstallig onderhoud, ouderdom 
 
Relevante bijzonderheden en opmerkingen 
Een oude elzensingel als windkering direct langs de slootkant en de toegangsweg in de richting van 
de stenen bollenschuur. Het betreft een opgaand landschapselement midden tussen de bollenvelden 
(zie ook de definitie van Thijsse in Van Dale in hoofdstuk 2.1), haaks op de heersende 
zuidwestenwind. Het landschapselement bevindt zich in vrij goede staat. Aan de verdikkingen in de 
stamvoet en de soms meerdere uitlopers op een stronk is goed te zien dat deze bomen ooit als 
hakhout werden beheerd. De plantafstand bedraagt één à anderhalve meter tussenruimte in een 
enkele bomenrij. Hier en daar vertoont deze bossingel gaten, er zijn door ouderdom bomen tussenuit 
gevallen. Soms vult een vlier het ontstane gat op.  
Deze elzensingel vertegenwoordigt de vele elzensingels die op de oude topkaarten stonden vermeld 
en die hier en daar nog terug te vinden zijn op de oude bollengronden van Hillegom, Lisse en 
Sassenheim. Ook langs de slootkanten van de Wilhelminalaan (Hillegom), de Frederikslaan 
(Hillegom) en langs de slootkanten van het Veenenburg-Elsbroekkanaal zijn dergelijke elzensingels 
aan te treffen. Dit zet zich voort ten zuiden van de boscomplexen van ‘De Keukenhof’ tot aan 
Voorhout. Opvallend is dat elzensingels aan de westzijde van de Haarlemmer Trekvaart beduidend 
minder tot helemaal niet voorkomen. Dit bollenlandschap is van recenter datum, na de Tweede 
wereldoorlog werden er blijkbaar nauwelijks nog elzensingels aangeplant. 
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5.2.1 foto’s elzensingel Veenenburgerlaan-Loosterweg Noord (Lisse) en Frederikslaan en 
Wilhelminalaan (Hillegom)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10: oude, eenrijïge elzensingel langs een afwateringssloot. 
Afb. 11: elzenstobbe, geschatte 

 leeftijd rond de 80 jaar. 
 

 
Afb. 12: oude elzensingel langs de slootkant in de Zanderijpolder, 

   Hillegom. Gaten worden niet opgevuld, windworp  krijgt een kans. 
 

 
Afb. 13: elzensingel langs de Frederikslaan, 
Hillegom. Bedreigingen vormen hier onkundig 
beheer en ouderdom. 
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5.2.2 Brede bossingel langs de Leeweg, Noordwijkerhout 
 
gemeente  : Noordwijkerhout 
kaartblad  : 30F 
kilometerhok 1  : 92 – 473 
 
Omschrijving landschapselement
Brede bossingels aan weerszijden van de Leeweg. 
 
lengte   :  + 500 meter 
breedte:  : begin; 12 meter, einde; 150 meter. 
hoogte   : 12 tot max. 15 meter (kroonlaag) 
reliëf   : licht geaccidenteerd. Kaarthoogtelijn: + 2 meter NAP. 
expositie  : noordoost  zuidwest 
grondsoort  : uiterst leemarm fijn (duin)zand 
vochttoestand  : varierend van droog tot matig vochtig 
leeftijd   : > 100 jaar 
soorten boomlaag : zomereik (Quercus robur, dominant,) 60%; ruwe berk (Betula pendula) 30%; 

  witte abeel (Populus alba) + grauwe abeel (Populus x canescens) 5% ; 
  gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 5%. 

soorten struiklaag : gelijkmatige menging van; meidoorn (Crataegus monogyna); (jonge) beuk 
  (Fagus sylvatica); (jonge) gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); vlier 
  (Sambucus nigra); hulst (Ilex aquifolia).  
  Lijsterbes (Sorbus aucuparia) komt voor, aandeel < 2%. 

soorten kruidlaag : dominantie van braam (Rubus spec.); dagkoekoeksbloem (vegetatief); 
  speenkruid; zevenblad; hondsdraf; diverse grassen. Boerennarcis.  

overige kenmerken : geen natuurlijke verjonging van zomereik en ruwe berk 
beheermaatregelen? : esdoornbestrijding; braambestrijding; dunnen + inboeten 
bedreigingen?  : ‘veresdoorning’; ‘verbraming’, ouderdom; gebrek aan natuurlijke verjonging 

  van PNV-boomsoorten zomereik en ruwe berk 
 
Relevante bijzonderheden en opmerkingen 
Een brede bossingel met een aantrekkelijk bosbeeld. Van vrij smal (twaalf meter) tot zeer breed (150 
meter) wigvormig uitlopend.  De Leeweg gaat er aan de westzijde doorheen, tussen de rijbaan en de 
westelijke agrarische percelen ligt een strook van tien meter bos. De bossingel bestaat hoofdzakelijk 
uit zomereik (voormalig eikenhakhout) en ruwe berk, daarnaast de in bijna alle beplantingen van de 
Duin- en Bollenstreek voorkomende abeel. De ‘witte abeel’ (Populus alba) is niet-inheems en werd 
vaak als ‘vulhout’ in beplantingen gebruikt, de grauwe abeel (Populus x canescens) wordt als inheems 
beschouwd en hoort thuis in allerlei typen duinbossen.  
Het terrein is in beheer bij het Zuid Hollands Landschap en opengesteld d.m.v. blauwe paaltjes met 
een enkel natuurlijk pad door het perceel. Het reliëf is licht glooiend. Gezien de kennis die tijdens 
onderzoek van de historische topkaarten is opgedaan kan worden gesteld dat hier nooit is afgezand of 
anderzijds grondbewerking toegepast. Deze locatie kan een restant van het oorsponkelijk landschap 
van de Duin- en Bollenstreek, zoals dat voor de afzandingen was, worden betiteld. PNV-soorten van 
droge duinzandgronden zomereik en ruwe berk komen hier voor, afgewisseld met meidoorn, vlier en 
een enkele beuk en/of lijsterbes. De gewone esdoorn en braam in de ondergroei vormen een 
bedreiging voor het huidige boskarakter, verjonging met PNV-soorten blijft uit. Het beheer zou gericht 
moeten zijn op het terugdringen van de invloed van genoemde soorten en de verjonging van de PNV-
soorten. Waar iets ten zuiden van het bovenbeschreven bosperceel een akker is uitgegraven is in het 
resterend bosoppervlak een duidelijk andere boomstructuur waar te nemen; hier komen in gelijke 
verhoudingen voor; witte abeel (30%), gewone esdoorn (30%) en zomereik (30%), afgewisseld door 
zwarte els (Alnus glutinosa) en ruwe berk (Betula pendula). Het perceel ligt lager dan het andere 
bosgedeelte; van een half  tot een meter boven NAP. Hieruit kan worden afgeleid dat, onder invloed 
van het voor de bewortelingszone beter beschikbare grondwater, het bostype ‘elzen-eikenbos’ hier de 
PNV vormt. Hierin horen naast zomereik ook zwarte els (Alnus glutinosa) en grauwe abeel (populus x 
canescens) thuis. 
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5.2.2 foto’s brede bossingel Leeweg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 14: overzicht brede bossingel Leeweg. 
 
 

Afb. 15: oude ruwe berken in de  
bossingel Leeweg; voormalig hakhout? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 16: voormalig eikenhakhout. Meerdere stammen 
zijn in werkelijkheid loten van dezelfde boom.  

Afb. 17: brede bossingel Leeweg gezien langs 
 de slootkant. 
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5.2.3 Houtwal haaks op de Essenlaan, Lisse 
 
gemeente  : Lisse 
kaartblad  : 30F 
kilometerhok 1  : 96 – 473 kilometerhok 2 : 96 - 474 
 
Omschrijving landschapselement
Houtwal tussen de Essenlaan en voormalige melkveehouderij “De Phoenix” 
 
lengte   : +  500 meter, in twee stukken opgedeeld. 
breedte:  : varierend van 10 tot 35 meter van teen tot teen 
hoogte   : boomkroonlaag gemiddeld 15 meter. 
reliëf   : kaarthoogtelijn omliggende percelen; 0 m. NAP. Houtwal; oostzijde 0 tot 2 

  meter boven maaiveld; westzijde tot vijf meter boven maaiveld 
expositie  : noordoost (“De Phoenix”)  zuidwest (Essenlaan) 
grondsoort  : uiterst leemarm fijn duinzand inclusief schelpfragmenten 
vochttoestand  : droog. GT VII. 
leeftijd   : oorspronkelijk reliëf Duin- en Bollenstreek. Oudste bomen > 300 jaar. 
soorten boomlaag : zomereik (Quercus robur) 40%, ruwe berk (Betula pendula) 40%, zwarte 

  els (oostelijke slootkant) 10%, Lijsterbes (Sorbus aucuparia), vlier 
  (Sambucus nigra), gew. esdoorn (Acer pseudoplatanus) overige 10%. 

soorten struiklaag : krenteboompje (Amelanchier lamarckii) 35%, braam (Rubus spec.) 35%, 
  wilde liguster (ligustrum vulgare) 10%, wilde kamperfoelie (Lonicera 
  periclymenum) 10%, wilde roos (Rosae spec.) 5%, meidoorn (Crataegus 
  monogyna) 5%.  

soorten kruidlaag : diverse grassen, gele lis (slootkant), muizeoor, paardebloem, geel 
  nagelkruid, ridderzuring, dakkoekoeksbloem, robertskruid. Boerennarcis. 

beheermaatregelen? : braam- en esdoornbestrijding. Verjonging hoofdboomsoorten met 
  streekeigen plantmateriaal! 

bedreigingen?  : ouderdom, ‘verbraming’; ‘veresdoorning’. Afkalven van middengedeelte. 
 
Relevante bijzonderheden en opmerkingen 
Tijdens de afzandingen tussen het ‘Reigersbos’ en de Achterweg (Lisse) in de jaren ’60 van de 
twintigste eeuw zijn deze houtwallen bewust gespaard (bron; gesprek met de bewoner, 66 jr, van  “De 
Phoenix”). De landschappelijke, cultuur- en natuurhistorische waarden werden ook toen al zo groot 
geacht dat niet het hele element werd afgegraven. Dit blijkt nog altijd geldig; er staan bijzonder fraaie 
zomereiken. Een opgaande zomereik heeft een DBH van 1.10 meter (foto). De leeftijd kan derhalve 
geschat worden op ruim 150 jaar, zo niet meer. Bovendien bevinden zich een aantal voormalige 
hakhoutstoven van zomereik (foto) op de wal, met meerdere stammen en een diameter van + twee 
meter. Deze indrukwekkende houtwal mag worden beschouwd als het oorspronkelijk reliëf van de 
Duin- en Bollenstreek vòòr de grootschalige afzandingen. Jacoba van Beieren zou er doorheen 
gereden kunnen zijn met een jachtgezelschap. Hieruit volgt dat de zaden/stekken van de oudste 
bomen kunnen dienen als potentiële genenbron voor het opkweken van streekeigen jonge zomereiken 
en ruwe berken, aangepast aan het klimaat  en de abiotische factoren van de streek. Het ware te 
overwegen hier een kwekerij voor te interesseren (‘Stichting Bronnen’ te Beek-Ubbergen?). 
Opvallend is het verschil tussen twee gedeelten van de houtwal. Vanaf “De Phoenix” tot de dwars 
erop staande, meerrijïge brede elzensingels kent de houtwal een open ondergroei. Weinig braam, een 
enkele vlier, hulst en wilde kamperfoelie. Voorbij de ’kruising’ bestaat de ondergroei hoofdzakelijk uit 
braam. Opvallend is hier het vrij regelmatig voorkomen van het krentenboompje (Amelanchier 
lamarckii), een niet-inheemse maar in Nederland volledig ingeburgerde struik. Deze vormt geen 
bedreiging voor de oorspronkelijke vegetatie zoals de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) dat 
onder andere wel kan zijn. Deze soort komt spaarzaam op de houtwal voor en vormt dan ook 
momenteel niet direct een bedreiging voor het karakter ervan.   
 
Deze houtwal kan uitstekend als referentie- en mogelijke excursielocatie ten behoeve van het in te 
stellen ‘Stimuleringsfonds bossingels en houtwallen’ worden aangemerkt. 
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5.2.3 foto’s Houtwal haaks op de Essenlaan, Lisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 18: wijd uitstoelende hakhoutstoven van 
 zomereik op de houtwal.  

 
 
 
 

Afb. 19: oude opgaande zomereik op de houtwal. 

Afb. 20: karakteristiek bosbeeld  houtwal met zomereik en ruwe berk. 
Afb. 21: zwarte elzen langs de oostelijke slootkant 

 van de houtwal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 22: brede, meerrijïge elzensingels doorsnijden de bollengronden, haaks op de houtwal. 
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5.2.4 Houtwal annex bossingel langs Duinschoten, Noordwijkerhout. 
 
gemeente  : Noordwijkerhout 
kaartblad  : 24H 
kilometerhok 1  : 95-478 
 
Omschrijving landschapselement
Houtwal annex bossingel langs Duinschoten. 
 
lengte   : 750 meter 
breedte:  : varieert van 10 tot 40 meter. 
hoogte   : 12 tot 15 meter, hoogste bomen 18 meter. 
reliëf   : zandglooiing; topkaarthoogtelijn 0.6 – 0.7 + NAP 
expositie  : noordoost (grens duinen)  zuidwest (tot 

  nieuwbouw-villawijkje ‘Duinschoten’) 
grondsoort  : uiterst leemarm fijn zand met een humeuze 

  toplaag van 0-30 cm.  
vochttoestand  : matig vochtig tot relatief vochtig, hier en daar nat. 
leeftijd   : + 50 jaar. Op een oudere bosgroeiplaats? 
soorten boomlaag : witte abeel (Populus alba), 50%, gew. esdoorn  

 (Acer pseudoplatanus) 40%,  zwarte els (Alnus glutinosa) 10%. 
soorten struiklaag : meidoorn (Crataegus monogyna); kardinaalsmuts (Euonymus europaeus); 

  vlier (sambucus nigra); braam (Rubus spec.)   
soorten kruidlaag : fluitekruid; ridderzuring; kleefkruid; grote brandnetel; dovenetel; speenkruid; 

  boerennarcis. 
overige kenmerken : verruigd.  
beheermaatregelen? : omvormen naar een grauwe abelen-zomereiken-elzensingel. 
bedreigingen?  : achterstallig onderhoud; inwaaien van meststoffen; zwerfvuil; dump van 

  afval; betreding.  
 
Relevante bijzonderheden en opmerkingen 
Deze hoog opgaande bossingel op een flauwe wal (‘houtwal’?) is een karakteristiek lijnvormig 
landschapselement in het gebied ‘Langeveld’ met een hoge landschappelijke waarde.  De ecologische 
potenties voor fauna worden vrij hoog ingeschat. Deze boomsingel biedt vogels en andere diersoorten 
een schuil-, vlucht-, rust- en woonplaats. Verder mag worden aangenomen dat deze bossingel voor 
niet al te kritische faunasoorten fungeert als migratie- en verbindingszone tussen de AWD en het 
Oosterduinse meer en zodoende als (tijdelijke) verblijfplaats aantrekkelijk is.  Helaas zijn de floristisch-
ecologische waarden laag. Dit hangt samen met de locatie grenzend aan de weg en de dominante 
boomsoorten witte abeel en gewone esdoorn. Deze soorten vormen ecologisch gezien niet de meest 
aantrekkelijke boomsoorten, want hebben slechts met weinig andere organismen relaties (zie 
hoofdstuk 5.3.2). De ondergroei is sterk verruigd en staat bovendien bloot aan diverse ongewenste 
vormen van verstoring. Wel is er is veel dood hout waargenomen, een op zich gunstige 
uitgangssituatie voor een meer bosachtige en ecologisch gezien waardevollere situatie.  
Wenselijk zou zijn om deze bossingel zeer geleidelijk om te vormen naar een voor deze groeiplaats 
meer natuurlijk boombestand van zomereik, ruwe berk in een gelijke menging met grauwe abeel en 
zwarte els. Dit dient met uiterste omzichtigheid plaats te vinden om de aard van de hoog opgaande 
bossingel niet al te zeer aan te tasten. Een gefaseerd omvormingsbeheer in bijvoorbeeld 25 jaar kan 
ervoor zorgen dat deze bossingel een nog markanter landschapselement wordt. De ecologische 
waarden kunnen bovendien toenemen wanneer de westelijke rand ingeplant zou worden met  een 
menging van meidoorn, vuilboom, (gelderse roos), egelantier, sleedoorn, wilde kamperfoelie en 
krenteboompje. Deze struiksoorten hebben diverse vogel- en diersoorten veel voedsel en beschutting 
te bieden. Bovendien wordt, door deze op den duur gesloten struweelzone langs de wegzijde te 
situeren, ongewenste betreding uiteindelijk vrijwel voorkomen.  
 
De gehele, op topkaart  24H aangegeven, groene beplantingsstrook via de Langevelderweg tot aan 
Noordwijkerhout is geïnventariseerd. Rondom camping en bungalowpark ‘Sollassi’ is de beplanting 
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aangelegd (want; ontbreekt op topkaart 24H, 1967) en niet relevant voor deze inventarisatie. Het 
overgebleven boshoekje naast de parkeerplaats bij het Oosterduinse meer is echter van een zeer 
hoge kwaliteit. Reeds op oude topkaarten is op deze plaats bos ingetekend, evenals op die uit 1967. 
Deze kleine 3 hectare vormt een restant van het oorspronkelijke reliëf van de Duin- en Bollenstreek 
inclusief het oude bosvegetatietype ‘eikenhakhout’. Doorgeschoten hakhout-zomereiken vormen hier 
het bosbestand. Er heeft ontmenging van soorten plaatsgevonden; een enkele ruwe berk en lijsterbes 
is nog aanwezig. De overige karakteristieken (struiklaag en kruidlaag) komen voorts redelijk overeen 
met de oude bosstrook langs de Leeweg, zie 5.2.2.  
Tussen bungalowpark ‘Sollasi’ en het eikenhakhoutbosje bevindt zich een klein maar aantrekkelijk 
struikheideveldje dat een restant zou kunnen zijn van eertijds uitgebreidere duin-struikheidevegetaties. 
Helaas is de amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), ook wel ‘bospest’ genoemd, hier massaal 
opgeslagen. Dit vormt een serieuze bedreiging voor dit kleine heiderestant. Dringend worden de 
volgende beheersmaatregelen geadviseerd; verwijderen van alle opslag tussen de heidestruiken, 
naast bospest ook dus ook berk, pinus, lijsterbes etcetera. Dit proces dient iedere paar jaar herhaald 
te worden om opslag van bospest op dit terreintje uiteindelijk totaal tegen te gaan. 
Als laatste is de beplantingsstrook oostelijk van de Langevelderweg geïnventariseerd. Op deze hoger 
gelegen zandwal (restant oude reliëf?) was volgens de topkaart uit 1967 indertijd geen beplanting 
aanwezig. Tegelijk met de aanleg van de noordelijk van Noordwijkerhout gelegen nieuwbouwwijk 
begin jaren ’70 van de twintigste eeuw is deze strook ingeplant (bron; gesprek met 
bewoner/wandelaar). Er is gebruik gemaakt van zomereik, witte abeel en gewone es. In de ondergroei 
bevindt zich vrij veel meidoorn en opvallend veel kardinaalsmuts. Daarnaast hulst, vlier, inheemse 
vogelkers (prunus padus) en wilde kamperfoelie. Her en der komen zeer veel (ingeplante-) 
bolgewassen voor. Deze strook ontwikkelt zich tot een landschappelijk en ecologisch redelijk 
waardevolle bossingel.  
 
Landschappelijk gezien is de bossingel Duinschoten – Langevelderweg een waardevol 
landschapselement. De ecologische waarden zouden beter kunnen. Dit zou door gericht 
(omvormings-)beheer gestalte kunnen krijgen.   
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5.2.4 foto’s Houtwal langs Duinschoten, Noordwijkerhout. 
 

Afb. 23: langs de weg, Duinschoten. 
 
 
 
 
 

Afb. 24: bosbeeld Duinschoten langs de weg. 
 
 

Afb. 25: bosbeeld eikenhakhoutbosje naast parkeerplaats 
Oosterduinse Meer. 

Afb. 26: bosbeeld eikenhakhoutbosje nabij 
   Oosterduinse Meer. 
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5.3 Overzicht veldinventarisatie 
 
5.3.1 Waargenomen karakteristieken; soorten, oppervlakte, ouderdom 
 
Bossingels 
In de Bollenstreek zijn twee typen bossingels waar te nemen. Ten eerste is er de langgerekte smalle 
singel, bijna altijd volledig bestaande uit een rij zwarte elzen (Alnus glutinosa) die hoofdzakelijk langs 
slootkanten voorkomen. De bredere singels (twee of meer bomenrijen zwarte els) zijn veelal tussen de 
bollenpercelen te vinden. Beide typen worden naar de aard van de hoofdboomsoort ‘elzensingel’ 
genoemd. De elzensingels varieren in lengte en breedte al naar gelang het aantal boomrijen en 
perceel waar zij in of langs staan. Doordat de zwarte els de hoofdboomsoort is blijkt deze bossingel 
automatisch gebonden aan natte of vochtiger omstandigheden. De zwarte els is van oudsher een 
belangrijk onderdeel van het ‘broekbos’, de met bomen en struiken begroeide moerassen in alle 
vochtige delen (laagveen en hoogveen) van Nederland. De meeste elzensingels dateren van voor de 
Tweede Wereldoorlog. Deze komen voornamelijk voor in het ‘oude bolllenlandschap’ westelijk van 
Hillegom, Lisse en Sassenheim tot aan Voorhout. In de meer recent ontgonnen polders rondom 
Noordwijk en Noordwijkerhout is dit type bossingel, behalve in oudere erfbeplantingen, nauwelijks 
aanwezig. Recent aangelegde elzensingels zijn niet waargenomen. Wel is waargenomen dat 
geleidelijk de resterende elzensingels uit het ‘oude bollenlandschap’ verdwijnen. Oorzaken zijn; 
 achterstallig onderhoud; met name langs slootkanten worden de oude stammen te zwaar voor de 

wortels en vallen derhalve om in de sloot. Na verwijdering (verplichting door schouw t.b.v. het 
waterschap) worden er geen jonge elzen meer ingeplant. De gaten worden door de nu 
toegenomen  windinvloed allengs groter. Het is zeer aan te bevelen en bovendien erg simpel om 
een jonge zwarte els in te boeten; deze groeit in één seizoen reeds tot twee meter hoogte uit. 

 onkunde; soms worden ad-hoc (‘overhangende takken, overlast voor trekkers’) oude elzenstobben 
gedeeltelijk afgezaagd. De zaagsnedes worden vaak niet goed afgewerkt, waardoor stobben 
inrotten en alsnog verdwijnen. Soms worden stobben te dicht bij de grond gezaagd, waardoor de 
boom als het ware gerooid wordt. Soms worden er slechts enkele opgaande staken verwijderd, 
terwijl anderen op dezelfde stobbe blijven staan; wenselijker zou zijn om de stobbe in een keer 
geheel te ontdoen van alle opgaande uitlopers, waardoor deze opnieuw jonge scheuten kan 
vormen.   

 modernisering of nieuwbouw; de oude elzenbomen wijken voor een nieuwe tuinaanleg. Hierdoor 
ontstaat in een voorheen gesloten oude elzensingel een opvallend gat, waar vervolgens een 
gazon wordt aangelegd, ingeplant met niet-streekeigen cultivars van tuincentra en dergelijke.  

Alle beschreven vormen zijn, bijvoorbeeld, waar te nemen langs de Frederikslaan te Lisse. 
   
Ten tweede is in de Duin- en Bollenstreek het type van de brede, meer bosachtige singel te vinden. 
Deze is veeleer een restant van de eens uitgestrekte natuurlijke (binnenduinrand-) zomereiken-
berkenbossen die grote delen van de Bollenstreek tot de late middeleeuwen bedekten. Dit type ‘brede 
bossingel’ bestaat dan ook voornamelijk uit zomereik, ruwe berk met in de ondergroei een dominantie 
van meidoorn. In kleiner aantal komen andere boom- en struiksoorten voor zoals wilde liguster, 
krenteboompje, lijsterbes, beuk, vlier en de inheemse ‘houtige liaan’ wilde kamperfoelie.  
De ‘brede bossingels’ op vochtiger bodems bevatten naast zomereik ook grauwe abeel en zwarte els. 
Hier is de ruwe berk een ondergeschikte boomsoort. De oppervlakte van ‘brede bossingels’ varieert al 
naar gelang de locatie, er is geen eenduidige maatvoering waargenomen. Dit type bossingels bevindt 
zich vaak op oude bosgroeiplaatsen, waardoor in de meeste gevallen de bomen een vrij hoge leeftijd 
hebben. Waar nieuw aangeplant is (Duinschoten) ligt de leeftijd beduidend lager. Van beide typen, de 
‘elzensingel’ en de ‘brede bossingel’ zijn in de Duin- en Bollenstreek karakteristieke exemplaren 
gevonden tijdens de veldinventarisatie en beschreven. 
 
Houtwallen 
In de vrijwel geheel afgegraven en geëgaliseerde Bollenstreek zijn nog maar sporadisch echte 
houtwallen, dat wil zeggen langgestrekte hoger gelegen grondlichamen begroeid met bomen en 
struiken, te vinden. Een heel fraai exemplaar is gelukkig gevonden in Lisse, ten noorden van de 
Essenlaan. Voorts zijn er hier en daar, met name binnen oudere erfbeplantingen, nog lage houtwallen 
en -walletjes te vinden, vaak als restant van het oorspronkelijk reliëf. De reden dat deze gespaard 



Duin- en Bollenstreek 2004 - 2009 
Bossingels en Houtwallen 
inventarisatie en richtlijnen 

 

 

29

werden toen de grootschalige afzandingen in de omliggende percelen plaatsvonden zullen gelegen 
zijn in de beschutting die de hogere wallen inclusief volgroeide bomen boden. Bovendien leverden 
deze houtwalllen ook nuttig gebruiks (‘gerief-‘)hout op voor de agrarische bedrijfsvoering. Er is één 
karakteristieke en echte houtwal tijdens de veldinventarisatie in de Duin- en Bollenstreek gevonden en 
nauwkeurig beschreven. De andere houtwal (‘Duinschoten doorlopend naar de Langevelderweg’) blijkt 
een mengvorm te zijn van aangelegde beplantingen en een restant van de oude streekeigen 
vegetatie. 
   
5.3.2 Ecologische waarden  
Definitie ecologie; de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de relaties tussen organismen 
onderling, tussen organismen en hun omgeving en de aanpassingen van die organismen aan deze 
omgeving.  
Volgens bovenstaande definitie worden onder de ecologische waarden van bossingels en houtwallen 
alle relaties verstaan die deze landschapselementen met de spontaan in de omgeving voorkomende 
flora en fauna kunnen aangaan. Hieruit mag worden afgeleid dat beplantingen bestaande uit boom- en 
struiksoorten die van nature in de streek voorkomen beduidend meer relaties met de omringende 
‘natuur’ zullen hebben dan door de mens geïntroduceerde, gebiedsvreemde plantensoorten. 
Bovendien kunnen lijnvormige elementen als bossingels en houtwallen in open agrarische gebieden, 
zoals de Bollenstreek dat is, voor de inheemse flora en fauna als ‘stapsteen’ fungeren, dat wil zeggen 
dat ze kunnen dienen als (tijdelijke) vestigings-  of rustplaats,  broedgelegenheid, schuilplaats of 
foerageergebied (voedsel). Ook kunnen bossingels en houtwallen op deze wijze fungeren binnen de 
Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur (PEHS) zoals die door de provincie ook voor de Duin- en 
Bollenstreek is vastgesteld (zie hoofdstuk 6.3). Bij het verplaatsen van het ene (grotere) natuurgebied 
naar het andere kunnen vogels, dieren en, via de verspreiding van hun zaden, zelfs plantensoorten 
gebruik maken van de mogelijkheden die de tussenliggende bossingelbeplantingen en begroeide 
houtwallen kunnen bieden. Deze landschaps-elementen dragen er zo aan bij dat bedreigde of 
zeldzame dier- en plantensoorten behouden blijven en dat populaties van organismen elkaar kunnen 
bereiken, waardoor inteelt wordt voorkomen en er een uitwisseling van genetisch materiaal plaats kan 
blijven vinden.  
Tijdens deze inventarisatie werden bij iedere geïnventariseerde locatie wel ecologische waarden 
waargenomen. Dit is, naast de ligging van een locatie, vooral gerelateerd aan de voorkomende boom- 
struiksoorten alsmede de ondergroei. Ligging aan of langs een doorgaande weg, een naburige 
intensieve agrarische bedrijfsvoering (inclusief het inwaaien van meststoffen) of andere voor dieren 
en/of planten ‘storende’ factoren (gebruik van bestrijdingsmiddelen!) bepalen de geschiktheid van een 
bossingel of houtwal voor hun aanwezigheid. Gezien de aard van de inventarisatie is niet gelet op het 
vóórkomen van specifieke fauna.  
Wel mag worden verwacht dat op oorspronkelijke locaties met volgroeide inheemse bomen en 
struiken zoals de houtwal haaks op de Essenlaan en het eikenhakhout-bosrestant nabij het 
Oosterduinse Meer het aantal inheemse plant- en diersoorten relatief hoog zal zijn. Alle bossingels en 
houtwallen uit deze inventarisatie kunnen worden beschouwd als ‘stapstenen’ in de ecologische 
structuur van de streek. Zelfs de eenrijïge elzensingels kunnen als zodanig fungeren voor bijvoorbeeld 
insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals marterachtigen en vleermuizen. De dooradering van het 
open landschap, het vòòrkomen van inheemse boom- en struiksoorten en de volgroeide boomfasen 
bieden veel vogels, zoogdieren, insecten en amfibiënsoorten mogelijkheden voor gebruik, waaronder 
ook (tijdelijke) vestiging. Als voorbeeld kan de hoofdboomsoort in natuurlijke vegetaties in de Duin- en 
Bollenstreek dienen; de zomereik heeft met meer dan 300 in Nederland voorkomende organismen 
(vogels, insecten, paddestoelen en schimmels) een relatie, een van oorsprong uitheemse boom zoals 
een gewone esdoorn heeft met veel minder en vaak bij toeval met inheemse organismen een relatie. 
Samengevat: de geïnventariseerde bossingels en houtwallen in de Duin- en Bollenstreek kennen allen 
ecologische waarden. Hoe hoog deze zijn, is sterk afhankelijk van de ligging inclusief agrarisch 
gebruik van de omliggende percelen, de ouderdom van de locatie en (indien aangelegd) het toegepast 
plantmateriaal.  
Bij het herstel van oude en de aanleg van nieuwe bossingels en houtwallen wordt ten zeerste 
aanbevolen gebruik te maken van inheemse boom- en struiksoorten, zodat de voorwaarden 
geschapen worden om relaties met andere organismen aan te gaan. Per locatie dient de ligging ten 
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opzichte van de PEHS bepaald worden, zodat bij voorkeur aansluiting op andere locaties of grotere 
natuurgebieden wordt verkregen. 
In het uiterste geval kan worden nagegaan of het inplanten mogelijk is met materiaal dat eerst een 
aantal jaren is opgekweekt uit ter plekke gewonnen zaad. 
 
5.3.3 Cultuur- en Natuurhistorische waarden  
Definitie cultuurhistorische waarde beplantingen: beplantingselementen welke kenmerkend zijn voor 
de (agrarische) geschiedenis van zowel de locatie waarop als de streek waarin zij zich bevinden en 
daarmede een specifieke bijdrage leveren aan het eigen karakter van de streek.  
Gezien de leeftijd en de historische aard van de vier gekozen bossingels en houtwallen mag worden 
geconcludeerd dat al deze beplantingen voor de Duin- en Bollenstreek een grote cultuurhistorische 
waarde bezitten. De houtwal haaks op de Essenlaan steekt er wat dat betreft letterlijk en figuurlijk 
bovenuit. Deze kent een hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van enkele zeer oude 
zomereiken, zowel in de vorm van voormalig hakhout als (natuurhistorisch waardevol) een hoog 
opgaande boom. Deze vormen het restant van de eertijds uitgestrekte duin eiken-berkenbossen in de 
Bollenstreek. Naast een goed beeld van de oorspronkelijke streekeigen vegetatie geeft deze houtwal 
dan ook een beeld van de beheersactiviteiten die bewoners en agrariërs in het verleden ondernamen 
rondom de locatie waar zij woonden en werkten.  
Bossingels en houtwallen werden echter niet voor bovenstaande doelen gespaard en/of aangelegd. 
Landschapselementen in agrarische gebieden dienden in het verleden altijd meerdere doelstellingen; 
bescherming, gebruiksmogelijkheden, sierwaarde en soms status. Deze doelstellingen zijn in de Duin- 
en Bollenstreek identiek aan de rest van de agrarische gebieden in de provincie Zuid-Holland. De 
vroegere bewoners/gebruikers waren uitstekend op de hoogte van de specifieke bodemcondities ter 
plekke (zandgrond) en maakten daardoor bij de aanleg van dit soort landschapselementen gebruik 
van boom- en struiksoorten die in de streek van nature voorkwamen en in andere gebieden van Zuid-
Holland (met uitzondering van Goeree en de kop van Voorne) veel minder tot vrijwel nauwelijks 
aangeplant werden. Echte ‘zandsoorten’ als zomereik en ruwe berk groeiden uiteraard goed op de 
vaak droge, schrale gronden van de Duin- en Bollenstreek.  
Tevens is het opvallend dat bossingels en houtwallen niet voorkomen in het na de Tweede 
Wereldoorlog ontgonnen gedeelte van de Duin- en Bollenstreek. De landschapselementen zijn ook 
specifiek voor hun standplaats zeer karakteristiek voor een bepaalde (bloei-)periode binnen de 
agrarische hoofdactiviteit ‘Bollenteelt’ van de streek. 
Samengevat: de geïnventariseerde bossingel- en houtwalbeplantingen in de Duin- en Bollenstreek 
vertonen voor wat betreft cultuurhistorische waarden veel overeenkomsten met andere streken in de 
provincie. Maar de nog aanwezige oorspronkelijke of bij aanplant toegepaste boom- & struiksoorten 
en de toepassing daarvan zijn specifieker voor de Duin- en Bollenstreek. Bovendien dienen, bij het 
herstel van oude en de aanleg van nieuwe bossingel- en houtwalbeplantingen, met name de 
streekeigen soorten op de juiste plaats en in de juiste context in de bossingel of op de houtwal geplant 
te worden. 
 
5.3.4 Landschappelijke waarden  
Definitie landschappelijke waarde beplantingen: de relaties en interacties tussen enerzijds 
beplantingen en anderzijds het landschap waarin zij zich bevinden. 
Ten aanzien van bossingels en houtwallen kan de landschappelijke waarde als hoog worden 
aangemerkt. De landschapselementen ‘stofferen’ het landschap waar zij deel van uitmaken. De 
locaties zijn karakteristiek als het gaat om hun ligging in het omringende agrarische ‘oude 
bollenlandschap’ zonder daarin te detoneren. De aanwezigheid van bossingels en houtwallen verleent 
het landschap een zekere beslotenheid en intimiteit. Wanneer deze beplantingen sluipenderwijs 
zouden verdwijnen valt de leegte in eerste instantie niet op, maar uiteindelijk wordt het landschap dan 
als ‘saai’ ervaren omdat de afwisseling en de interactie met vroegere menselijke activiteiten ontbreekt. 
Bovendien refereren de singelstructuren aan een bepaalde periode van de streek en zou, met het 
verdwijnen ervan, ook de specifieke landschappelijke karakteristiek uit die periode voorgoed verloren 
gaan.  
Dit soort lijnvormige beplantingen worden tegenwoordig ook vanuit toeristisch/recreatief standpunt 
hoog gewaardeerd, omdat zij het landschap afwisselend, zelfs ‘spannend’ maken met onverwachte 



Duin- en Bollenstreek 2004 - 2009 
Bossingels en Houtwallen 
inventarisatie en richtlijnen 

 

 

31

doorkijkjes en hoeken. Het wordt daardoor aantrekkelijk om (tijdelijk) in dit landschap te verblijven en 
om er te recreëren.  
Alle geïnventariseerde locaties hebben een hoge landschappelijke waarde. Zelfs de zo op het oog 
minder in het oog springende elzensingels langs diverse sloten en haaks op enkele doorgaande 
wegen zijn, zoals reeds beschreven, voor de aankleding van de ‘oude bollengronden’ in de  Duin- en 
Bollenstreek van groot belang. 
Samengevat: de geïnventariseerde bossingel- en houtwalbeplantingen in de Duin- en Bollenstreek 
kennen een hoge landschappelijke waarde. Bij het herstel van oude en de aanleg van nieuwe 
bossingel- en houtwalbeplantingen kan per nieuwe locatie worden bepaald wat de landschappelijke 
waarde zal zijn. Het uiteindelijke ontwerp zal hierop aangepast worden. 
 
5.4 Evaluatie topkaart- en veldinventarisatie 
Uit onderzoek van recente topkaarten en de nadere veldinventarisatie van vier, via de topkaart 
gevonden, landschapselementen blijkt in het algemeen dat de Duin- en Bollenstreek inderdaad 
blootstaat aan ‘verrommeling’. Enerzijds verrijzen er gaandeweg meer omvangrijke moderne 
bedrijfsgebouwen, opslag- en koelhallen op de meest onverwachte en, vanuit landschappelijk oogpunt 
gezien, onlogische plaatsen in het landschap. Anderzijds tasten deze omvangrijke bouwsels het sinds 
de omvormingen midden 19e eeuw kleinschalige bollenlandschap opnieuw ingrijpend aan. De 
kleinschaligheid blijft, maar wordt nu vooral veroorzaakt door vrij massieve en niet fraai ogende 
opslaghallen die her en der het zicht belemmeren. 

Ten aanzien van bossingels en houtwallen wordt 
de conclusie getrokken dat er nog maar weinig 
tot zeer weinig (houtwallen) van deze elementen 
over zijn. Bovendien staan met name de 
lijnvormige (soms brede want ‘meerrijïge’) 
elzensingels in het ‘oude bollenlandschap’ 
tussen Vogelenzang en Voorhout bloot aan 
geleidelijke verdwijning. Eerst vallen gedeeltes 
van deze singels uit, waarna definitieve 
verwijdering al snel volgt. De wat robuustere en 
bredere bossingels die heden ten dage nog over 
zijn worden niet direct in hun voortbestaan 
bedreigd. Wel is waarneembaar dat de 
oorspronkelijke boom- en struiksoorten stilaan 
verdrongen worden door uitheemse soorten. 
Hierdoor nemen met name de ecologische 
waarden zeer sterk af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 27: een fraaie, meerrijïge elzensingel tussen de bollenvelden 
haaks  op de houtwal aan de Essenlaan, Lisse. 
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6. Beleidskader 
 
6.1 Richtlijnen Pact van Teylingen 
Het Pact van Teylingen is een gebiedsgerichte visie en programma (in tijd en kwaliteit) voor duurzame 
ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek. De planhorizon is 2015. Het 
programma bestaat uit een integraal pakket van afspraken, die gemaakt zijn tussen overheden en 
maatschappelijke partijen over de concrete uitvoering. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting 
geschetst van het Pact, waarbij het overzicht van de speerpunten van het Pact wordt beperkt tot de 
relevante punten voor bossingels en hotwallen. 
 
De aantrekkelijkheid van het landschap wordt in het Pact toegeschreven aan het open gevarieerde 
landschap van bollenvelden, duinen, landgoederen, graslanden, plassen en de verspreid liggende 
kernen. Een belangrijke bedreiging van het landschap wordt toegeschreven aan bebouwing in het 
open landschap. Het Pact heeft als hoofddoelstelling het behouden en waar mogelijk verbeteren 
(verfraaien) van het landschap, waarbij het behoud van de bollenteelt als drager van het landschap 
een belangrijke voorwaarde is. Enkele daaruit voortkomende punten welke van belang zijn voor de 
ontwikkeling van bossingels en houtwallen zijn: 
 aansluitingen van groenstructuren op landgoederen verbeteren; 
 natuurgebieden verbinden, inzetten op kwaliteit; 
 ruimte voor nieuwe natuur; 
 versterken en accentueren noord-zuid gerichte landschapsstructuur; 
 aanbrengen kavel- en (weg)beplantingen op strandwallen; 
 versterken en herstellen waardevolle landschappelijke eenheden, alsmede landschappelijk 

ecologische relaties; 
 behoud, versterken, herstel zichtlijnen; 
 behouden en versterken bufferzones tussen kernen en overgang natuur- en cultuurgebieden. 

 
6.2 Richtlijnen Landschapsbeleidsplan 
In het Pact van Teylingen (verder ‘het Pact’) is onder andere aangegeven dat voor de Duin- en 
Bollenstreek een Landschapsbeleidsplan (LBP) zal worden opgesteld. Uitgangspunt bij het LBP zijn 
de afspraken zoals die in het Pact zijn overeengekomen. Het LBP moet aan de voornemens en 
afspraken die uit het Pact voortvloeien een ruimtelijke uitwerking geven. Het LBP hanteert, evenals 
het Pact, een planperiode van 20 jaar (1998-2018). Het is daarmee een visie op de gewenste 
ontwikkelingen van natuur en landschap voor de middellange termijn.  
 
Voor de formulering van landschappelijke kwaliteit is in het LBP de definitie uit de Nota Landschap 
(1992) overgenomen. Landschappelijke kwaliteit wordt hierin omschreven als esthetisch waardevol, 
ecologisch van duurzame betekenis en een economisch gezond perspectief. Vanuit dit vertrekpunt, 
met het Pact als richtinggevend document, zijn in het LBP de volgende richtlijnen opgesteld en 
afspraken gemaakt die van belang zijn bij de ontwikkeling van bossingels en houtwallen: 
 behouden en versterken landgoederen complexen; 
 streven naar grotere samenhangende eenheden; 
 versterken droge ecologische verbindingen (bijv. voor eekhoorn);  
 behouden van bestaande natuurwaarden en ontwikkelen van nieuwe; 
 versterken relatie binnenstedelijk en buitenstedelijk groen; 
 versterken scherpe overgangen van landschapstypen;  
 (behoud van openheid), versterken van zichtlijnen; 
 behoud verscheidenheid in maatvoering; 
 versterken van de parallelle opbouw in het landschap; 
 versterken historisch perspectief 
 versterken recreatie en toerisme. 

 
In het LBP worden in hoofdstuk 9 ook ten aanzien van de te ontwikkelen stimuleringsfondsen 
uitvoeringsaspecten geschetst. In 9.1.4 Stimuleringsfondsen wordt ten aanzien van het 
‘Stimuleringsfonds bossingels en houtwallen’ een bedrag van 500.000 gulden voor de gehele looptijd 
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genoemd. De voorgestelde looptijd van het fonds bedraagt zes jaar, vanaf het punt van deze 
inventarisatie tot het voorgenomen eindtijdstip, 31 december 2009. In het projectplan CULT4 van het 
SDB van 8 januari 2004 is eerdergenoemd bedrag in Euro’s omgerekend en omgeslagen over de 
looptijd. Vanuit het SDB is in ieder geval jaarlijks een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Vanuit de 
Subsidie Gebiedsgericht Beleid (SGB) wordt nog een externe bijdrage verwacht van € 119.470. Een 
totaalbedrag van € 239.470 is zo voor het ‘Stimuleringsfonds bossingels en houtwallen’ voorzien.   
 
6.3 Richtlijnen Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur Zuid-Holland   
In 1997 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS) vastgesteld. Hiervan wordt verslag gedaan in het rapport ‘Ecologische 
Verbindingszones in Zuid-Holland, aanwijzingen voor inrichting en beheer’, daterend uit 1998. Voor de 
Duin- en Bollenstreek zijn 9 zones aangewezen (bijlage 5, kaart plus legenda), zowel ‘natte’ als 
‘droge’ verbindingen tussen de diverse natuurgebieden, zoals de kustduinen, diverse landgoederen en 
het plassengebied ten noorden van Leiden. Afgezet tegen de opdracht van dit rapport blijven de 
‘droge’ ecologische zones over om nadere aansluiting met de materie omtrent bossingels en 
houtwallen te vinden. De volgende P-EHS zones zijn hierbij relevant; 
1b; landgoed Keukenhof – Duinen : Voorgestelde verbinding; “Aaneengesloten bos- en 
moerasverbinding, die geschikt is voor kritische diersoorten.” Voor deze zone is door het 
samenwerkingsverband ConSept onder leiding van Stichting Duinbehoud in 2002 een gedetailleerd 
inrichtingsvoorstel uitgewerkt. Hiernaar wordt dan ook verwezen (literatuurlijst). Het voorstel betreft 
een verbinding tussen de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) via de groengordel van 
‘Duinschoten’ en het Oosterduinse Meer, daarna oostelijk langs het Steengrachtkanaal tot- en via de 
Haarlemmer Trekvaart de spoorlijn (onderlangs?) kruisend tot de bossen van Kasteel Keukenhof. In 
het ontwerp zijn verbrede plas-drasoevers, lage kniphagen langs de percelen en erfbeplantingen 
ingepast alsmede de voormalige vuilstortplaats (6 hectare) aan de Tespellaan. Het doel hiervan is 
geweest om een verbinding te creëren die op draagvlak bij de lokale agrariërs kan rekenen en toch 
geschikt is om een aantal gewenste ecologische belangen te dienen. Ten aanzien van bossingels en 
houtwallen kan in dit licht worden opgemerkt dat deze in zekere zin ook binnen het concept van dit 
inrichtingsvoorstel passen. De openheid van het landschap op die locatie is echter als vigerend 
opgenomen, zodat in elk geval de aanleg van houtwallen niet relevant wordt geacht. Voor bossingels 
kan via het ‘Stimuleringsfonds Erfbeplantingen’ een bijdrage worden verleend. 
1c Keukenhof – Haarlemmermeer:  Voorgestelde verbinding; “Aaneengesloten bos- en 
moerasverbinding, die geschikt is voor kritische diersoorten.” Het streefbeeld van de volgens dit 
voorstel aan te leggen brede bosstrook zou in dit open landschap geheel misstaan. Wel valt deze 
zone binnen het gebied tussen Hillegom en Lisse waar bossingels, type ‘elzensingel’ zijn 
waargenomen. Deze zouden in dit gebied in het licht van deze P-EHS zone dan ook goed passen. 
Houtwallen dienen hier te worden afgeraden.  
2 Leeuwenhorst – Duinen Noordwijk: Voorgestelde verbinding; “Aaneengesloten bos- en 
moerasverbinding, die geschikt is voor kritische diersoorten.” Het streefbeeld van de volgens dit 
voorstel aan te leggen 100 meter brede bosstrook lijkt op deze locatie qua landschap haalbaar. 
Volledige medewerking van de lokale grondeigenaren blijft ook hier echter het belangrijkste punt. 
Bossingels en houtwallen zouden hier met name rondom erven goed passen. Per locatie dient te 
worden bekeken of de beplanting uit het ‘Stimuleringsfonds Erfbeplantingen’ of het ‘Stimuleringsfonds 
Bossingels en Houtwallen’ gedeeltelijk gefinancierd kan worden.  
3 Coepelduinen – Leeuwenhorst: Voorgestelde verbinding; “Aaneengesloten bos- en 
moerasverbinding, die geschikt is voor kritische diersoorten.” Het streefbeeld van de volgens dit 
voorstel aan te leggen 30 tot 50 meter brede bosstrook lijkt ook voor deze locatie in het landschap 
haalbaar. Opnieuw vergt dit weer de volledige medewerking van de lokale grondeigenaren. In de 
topkaartinventarisatie zijn van oudsher in dit landschap geen bossingels en houtwallen waargenomen. 
Deze zouden hier echter, met name rondom erven, wel goed passen. Aanleg dient dan ook niet  direct 
ontraden te worden. Per locatie dient wel nader te worden bekeken of de beplanting uit het 
‘Stimuleringsfonds Erfbeplantingen’ of het ‘Stimuleringsfonds Bossingels en Houtwallen’ gedeeltelijk 
gefinancierd kan worden.  
5 Coepelduinen – Duinengebied Wassenaar: Hierover kan zeer kort gezegd worden dat, hoe 
wenselijk deze verbinding ook moge zijn, deze niet realistisch en haalbaar geacht wordt. De 
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bebouwing van Katwijk aan Zee verhindert uitvoering ter plaatse. Ook voor bossingels en houtwallen 
is binnen de gesloten bebouwing van Katwijk aan Zee geen ruimte. 
 
Samengevat : De door de provincie vastgestelde inrichtingsvoorstellen voor enkele droge P-EHS 
zones in de Duin- en Bollenstreek bieden mogelijkheden om in elk geval bossingels en in een enkel 
geval ook houtwallen aan te leggen binnen de voorgestelde inrichting van het landschap in de 
betreffende P-EHS zone. 
 
6.4 Richtlijnen Streekplan Zuid-Holland West   
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19 februari 2003 het Streekplan Zuid-Holland West 
vastgesteld. Het Streekplan geeft een samenhangende visie voor het gebied tot 1 januari 2015.  Per 
deelgebied worden de door de provincie voorgestane ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke 
inrichting weergegeven. Er worden structurerende elementen, concrete beleidsbeslissingen en 
kernpunten onderscheiden, elk in oplopende mate van ‘bestuurlijke hardheid’.  
In hoofdstuk 4 ‘Gewenste ontwikkeling per deelgebied’, 4.1 Duin- en Bollenstreek van het Streekplan 
wordt de landschappelijke waarde van het gebied, zoals in dit rapport ook al uitvoerig is beschreven, 
ten zeerste benadrukt als een ‘goed leesbaar landschap’ waarin strandwallen, strandvlakten, 
weidegronden en bollenpercelen inclusief kleinere bebouwingskernen een aantrekkelijk geheel 
vormen. Het staat echter onder druk door de an sich noodzakelijke bedrijvigheid (want deze is de 
‘drager’ van de landschappelijke, recreatieve en toeristische waarden van de streek) van de 
agrarische sector en het ruimtebeslag dat de streekeigen woningbehoefte vereist. Nadrukkelijk wordt 
gerefereerd aan het Pact van Teijlingen, ook voor de provincie een uitstekend uitgangspunt voor 
verdere ontwikkelingen in de streek. De streek krijgt de status van ‘Provinciaal Landschap’. Het 
bollencomplex en de veehouderij dienen behouden te blijven en waar mogelijk beter te worden 
afgestemd op andere waarden in het landschap. Bovendien is de streek ‘Topgebied Cultureel Erfgoed’ 
met een aantal kleinere deelgebiedjes met hoge archeologische potenties. Verdere expansie van 
agrarische bebouwing wordt aan strengere regels gebonden. Voor de natuurwaarden wordt 
nadrukkelijk verwezen naar een kleinschalige ‘groene dooradering’ van het landschap zonder de 
openheid van enkele specifieke delen aan te tasten. Bovendien wordt de gewenste P-EHS structuur  
benadrukt. Op de kaart in bijlage 6, afkomstig uit het Streekplan Zuid-Holland West, wordt een en 
ander inzichtelijk gemaakt. 
 
Samengevat: Ten aanzien van de Duin- en Bollenstreek, nader ingezoomd op de materie van 
bossingels en houtwallen mag, naar aanleiding van hoofdstuk 4.1 van het Streekplan Zuid-Holland 
West geconcludeerd worden dat dit Streekplan alle ruimte biedt om deze kleine landschapselementen 
op een zorgvuldige wijze in het landschap in te passen. Wel dienen er gebieden te zijn waar 
terughoudend met de aanleg moet worden omgegaan om de karakteristieke openheid te behouden. In 
andere, meer kleinschalige gebieden passen deze kleine landschapselementen goed binnen met 
name de door de provincie zeer gewenste P-EHS structuur. 
 
6.5 Richtlijnen Cultuurhistorische Hoofdstructuur Duin- en Bollenstreek   
Deze richtlijnen bestaan uit een set kaarten waarop per deelgebied ten aanzien van de diverse 
provinciale landschappen de door de provincie Zuid-Holland vastgestelde kenmerken en waarden in 
beeld worden gebracht. De kaarten 2a en 2b maken deze voor de Duin- en Bollenstreek inzichtelijk. 
Kaart 2a sluit volledig aan op de, in dit rapport reeds eerder en uitvoerig, beschreven kenmerken van 
het landschap; jonge duinen, strandwallen, strandvlakten, zanderijen, landgoederen-zones en 
langgerekte dorpen en lintbebouwingen.  
Kaart 2b is belangrijker, deze geeft namelijk een waardeoordeel over de op kaart 2a in beeld 
gebrachte landschappen.  
Citaat: “Een hoge waardering is toegekend aan het zanderijlandschap rond de Keukenhof. Ondanks 
schaalvergroting en nieuwe bollenschuren is de herkenbaarheid van dit landschap nog steeds groot. 
De zeldzaamheid van het, nog overwegend open bollengebied, draagt sterk bij aan de hoge 
waardestelling. Hieronder vallen ook enkele zeer jonge zanderijen tussen Noordwijkerhout en De Zilk, 
die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn ontgonnen. Het zanderijlandschap kent nog vrij veel 
karakteristieke elementen, zoals zanderijvaarten, beken, oude wegen en wallen. Bijzonder is de 
Veenenburgerlaan tussen Hillegom en De Keukenhof. Deze is vanwege zijn gaafheid, zeldzaamheid 
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en opvallende hoge ligging op een restant van een voormalige strandwal gewaardeerd als zeer hoog. 
Van het boslandschap (…) is gewaardeerd dat van de Keukenhof en van Vogelenzang, waarin 
stukken niet-afgegraven strandwallen bewaard zijn. In beide gevallen is de waardering hoog. Het 
contrastpunt tussen oude duinen en afgezande omgeving aan de zuidkant van de Keukenhof is zelfs 
zeer hoog gewaardeerd.” 
Aan de onderzijde van deze kaart is een aantal foto’s afgebeeld, waarvan er een “Bollenland bij Lisse, 
langs de Essenlaan” de geïnventariseerde houtwal haaks op de Essenlaan toont. 
 
Samengevat: in het licht van de provinciale richtlijnen ten aanzien van de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur Duin- en Bollenstreek lijken (de aanleg van-) bossingels en houtwallen in daarvoor in 
aanmerking komende gebieden uitstekend te passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 28 en 29: het met bossingels en houtwallen doorsneden 
bollenlandschap ten zuiden van Lisse.
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7. Uitvoeringsrichtlijnen ontwerp en aanleg bossingels en houtwallen 
 
In deze paragraaf wordt door middel van een contourenkaart in grote lijnen aangegeven op welke 
plaatsen in de Duin- en Bollenstreek de aanleg van bossingels en/of houtwallen het meest gewenst 
wordt geacht, gebaseerd op de (historische-) topkaart inventarisatie, de veldinventarisatie en de 
getoetste beleidskaders uit de voorgaande hoofdstukken.  
Tevens worden de richtlijnen voor de uitvoering geschetst. Doel hiervan is om, aan de hand van 
tijdens de veldinventarisatie gevonden karakteristieken, de streekeigen beplantingen van het type 
‘bossingels’ en ‘houtwallen’ in de Duin- en Bollenstreek in kort bestek nauwkeurig te beschrijven. 
Tevens bieden de richtlijnen een handvat voor de omgang met knelpunten en probleemsituaties. In 
ieder hoofdstuk wordt per element-type het onderwerp behandeld. 
 
7.1 Landschappelijke inpassing ontwerp 
In het algemeen geldt ten aanzien van de aanleg van bossingels en houtwallen op een locatie:  
- staat reeds eenzelfde soort van het gewenste, aan te leggen landschapselement in de omgeving?  
- tast de aanleg van het landschapselement de openheid van het landschap niet aan?  
- sluit de aanleg van het landschapselement aan bij reeds bestaande lijnen in het landschap? 
- versterkt de aanleg van het landschapselement de landschappelijke, cultuur- en/of natuurhistorische 
of ecologische structuur van het omringende landschap?  
 
Bossingel type ‘elzensingel langs waterkant’:  
Deze smalle, eenrijïge boomsingels dienen zoveel mogelijk direct langs slootkanten en vaarten in het 
oude zanderijenlandschap tussen Hillegom en Voorhout te worden gesitueerd. Ook mogen zij in dit 
gebied tussen bouwlandpercelen als hoge afscheiding worden aangelegd.  
In het na de Tweede Wereldoorlog ontgonnen open zanderijenlandschap rond Noordwijk en 
Noordwijkerhout komen deze landschapselementen niet voor. Behalve als windsingels rondom erven 
(bijdrage uit het ‘Stimuleringsfonds erfbeplantingen’) zal aanleg langs en tussen de bouwlandpercelen 
hier ontraden worden.  
 
Bossingel type ‘brede elzensingel’ tussen bouwlandpercelen:
Deze bredere, meerrijïge boomsingels zonder noemenswaardige ondergroei van struikachtigen 
kunnen indien gewenst aangelegd worden in het oude zanderijenlandschap tussen Hillegom en 
Voorhout, met een specifiek aandachtsgebied zuidelijk van De Keukenhof rondom het Reigersbos en 
Wassergeest te Lisse. In dit gebied kunnen deze boomsingels ook tussen bouwlandpercelen als hoge 
afscheidingen worden aangelegd.  
 
Bossingel type ‘brede bossingel’ 
Deze brede singels met een zeer duidelijk boskarakter dienen zoveel mogelijk aansluitend op 
bestaande bossen, bosjes en landgoederen te worden aangelegd. Met name binnen de Provinciaal 
Ecologische Hoofdstructuur kunne deze robuustere boselementen een belangrijke rol spelen in het 
realiseren van de gewenste ecologische verbindinszones. Aan de binnenduinrand, met name nabij 
Leeuwenhorst en de Coepelduinen, kunnen dit soort bosssingels een waardevolle aanvulling zijn voor 
de gewenste ecologische zone ter plekke.   
In het na de Tweede Wereldoorlog ontgonnen open zanderijenlandschap rond Noordwijk en 
Noordwijkerhout komen deze landschapselementen niet voor. Behalve als windsingels rondom erven 
(bijdrage uit het ‘Stimuleringsfonds erfbeplantingen’) zal aanleg langs en tussen de bouwlandpercelen 
hier ontraden worden.  
 
Houtwal 
Dit specifieke langgestrekte walvormige, hogere landschapselement kan en zal maar op enkele 
plaatsen in de Duin- en Bollenstreek worden aangelegd; in het oude zanderijenlandschap tussen 
Hillegom en tot aan Sassenheim, met een specifiek zoekgebied ten zuiden van De Keukenhof rondom 
het Reigersbos en Wassergeest te Lisse. In andere delen van de Duin- en Bollenstreek dient per 
geval vastgesteld te worden of en zo ja waar het grondlichaam van een dergelijke wal geplaatst moet 
worden. Bovendien dient de gewenste hoogte ter plekke bepaald te worden.  
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Bij voorkeur dient een nieuw aan te leggen houtwal aan te sluiten op- en zo in relatie te staan tot ter 
plekke nog resterend reliëf en/of bosrelicten, om de landschappelijke structuur te versterken. 
 
Bovenstaande adviezen leiden tot een contourenkaart ten aanzien van bossingels en houtwallen; 
binnen de contouren kunnen bossingels en houtwallen worden aangelegd; buiten deze contouren 
dient per locatie een afweging te worden gemaakt of de ontworpen bossingel of houtwal passend is - 
of in de toekomst zal worden - binnen de omringende cultuurhistorische, landschappelijke en 
ecologische kaders. Zie hiervoor de vraagstelling aan het begin van dit hoofdstuk..  
 
7.2 Gewenste locaties aanleg bossingels en houtwallen 
Deze kaart geeft de contouren aan waarbinnen bossingels en houtwallen in elk geval kunnen worden 
aangelegd. Buiten deze contouren dient per geval over aanleg een afweging te worden gemaakt op 
grond van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven landschappelijke- en beleidskaders. 

Legenda: 
O = contouren aanleg 
bossingels gewenst. 
 

O = contouren aanleg 
houtwallen gewenst. 

 
Afb. 30: contourenkaart gewenste aanleggebieden bossingels  en houtwallen 
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7.3 Boomsoorten 
Bossingel type ‘elzensingel langs waterkant’ en bossingel type ‘brede elzensingel tussen 
bouwlandpercelen’: verwezen wordt naar tabel 1. 
 
Tabel 1; mogelijke boomsoorten ‘elzensingel’ 
Voorkeurssoorten boomvormers: zwarte els (Alnus glutinosa). 
 
Bossingel type ‘brede bossingel’ en ‘houtwal’: verwezen wordt naar tabel 2. 
 
Tabel 2: mogelijke boomsoorten ‘brede bossingel’ en ‘houtwal’ 
Voorkeurssoorten boomvormers: 
hoofdboomsoorten; Zomereik (Quercus robur), ruwe berk (Betula 
pendula), zwarte els (randen!) (Alnus glutinosa),  
bijmenging; grauwe abeel (Populus x canescens), zwarte els, 
lijsterbes (Sorbus aucuparia). 
 
Voorkeursoorten struweelvormers: 
Eenstijlige meidoorn, (Crataegus monogyna), wilde liguster 
(Ligustrum vulgare), wilde kamperfoelie (Lonicera X), vlier 
(Sambucusa nigra), egelantier (Rosa rubiginosa).  
 
Overig mogelijke soorten ter behoud van variatie: 
Krenteboompje, (Amelachier lamarckii), vuilboom (Rhamnus 
frangula), gelderse roos (Viburnum opulus), veldesdooorn (Acer 
campestre), hulst (Ilex aquifolia).  
 
  
7.4 Plantwijze en bescherming 
Bossingel type ‘elzensingel langs waterkant’ 
Voor de aanleg van deze bossingel dient zogenaamd ‘bosplantsoen’ te worden gebruikt. Dit betreft 
houtachtige gewassen die ongeveer drie jaar op een kwekerij zijn opgekweekt tot goed hanteerbare 
jonge bomen. Per anderhalve meter dient één jonge boom geplant te worden. Deze kan vrijwel direct 
langs de sloot- of vaartkant geplaatst worden. Het plantgat kan per stuk met handkracht worden 
uitgegraven of machinaal door middel van een smalle plantsleuf  met behulp van een minigraver. 
Indien er in het perceel vee (schapen) wordt ingeschaard, dient de jonge aanplant van een adequaat 
raster te worden voorzien. Tevens dient rekening te worden gehouden met het voor agrarische 
activiteiten noodzakelijke verkeer; trekkerpaden en keerplaatsen aan de uiteinden van de percelen  
dienen tevoren in kaart te worden gebracht. 
 
Bossingel type ‘brede elzensingel tussen bouwlandpercelen’ 
Voor de aanleg van deze bossingel dient zogenaamd ‘bosplantsoen’ te worden gebruikt. Dit betreft 
jonge houtachtige gewassen die ongeveer drie jaar op een kwekerij zijn opgekweekt tot goed 
hanteerbare jonge bomen. Het plantverband in deze meerrijïge elzensingel bedraagt 1anderhalf bij 
anderhalve meter. Per plantplaats dient één jonge boom geplant te worden. Geadviseerd wordt een 
verspringend plantverband of een driehoeksverband te hanteren om een goede (kroon)sluiting van de 
uiteindelijke opgaande boomsingel te verkrijgen. Plantgaten kunnen per stuk met handkracht worden 
uitgegraven of machinaal door middel van enkele smalle plantsleuven met behulp van een minigraver. 
Indien er in belendende percelen vee wordt ingeschaard, dient de jonge aanplant van een adequaat 
raster te worden voorzien. Tevens dient rekening te worden gehouden met het voor agrarische 
activiteiten noodzakelijke verkeer; trekkerpaden en keerplaatsen aan de uiteinden van de percelen  
dienen tevoren in kaart te worden gebracht. 
 
Bossingel type ‘brede bossingel’ 
Voor de aanleg van deze brede, meer aan echt bos refererende bossingel dient zogenaamd 
‘bosplantsoen’ te worden gebruikt. Dit betreft houtachtige gewassen die rond de drie jaar op een 
kwekerij zijn opgekweekt tot goed hanteerbare jonge bomen. Op daarvoor geschikte plaatsen kan 
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tussen het jonge bosplantsoen een laanboom van zomereik worden ingevoegd. Dit zijn bomen die 
rond de acht jaar op een kwekerij hebben gestaan en daar tot drie à vier meter hoogte zijn 
opgekweekt. De gewenste hoofdboomsoort zomereik krijgt op deze wijze een voorsprong ten aanzien 
van de omringende jonge bomen.  
Het plantverband in deze bossingel bedraagt anderhalf bij anderhalve meter. Geadviseerd wordt een 
verspringend plantverband of een driehoeksverband te hanteren om een goede (kroon)sluiting van de 
uiteindelijke bossingel te verkrijgen. Plantgaten kunnen per stuk met handkracht worden uitgegraven 
of machinaal door middel van enkele smalle plantsleuven met behulp van een minigraver. 
Indien er in belendende percelen vee wordt ingeschaard of anderzijds  - ongewenste - betreding wordt 
vermoed (recreanten) dient de jonge aanplant van een adequaat raster te worden voorzien. Tevens 
dient rekening te worden gehouden met het voor agrarische activiteiten noodzakelijke verkeer; (brede) 
overpaden ten behoeve van landbouwmachines dienen tevoren in kaart te worden gebracht en bij 
aanleg ontzien te worden. 
 
Houtwal 
Voor de aanleg van een houtwal is allereerst een grondlichaam nodig. Op een bestaand grondlichaam 
kunnen de boomsoorten genoemd in tabel 2 met behulp van bosplantsoen worden aangeplant. 
Hiervoor dient bosplantsoen te worden aangewend.  
 
Waar nog geen grondlichaam (zand) aanwezig is zal dat eerst opgeworpen moeten worden. Dit leidt 
tot aanzienlijk meer kosten dan de aanleg van voorgaande landschapselementen. Vele kubieke 
meters zandgrond, van streekeigen herkomst, moeten worden aangekocht, getransporteerd en op de 
juiste plaats worden gedumpt. Vervolgens dient er door een goede vormgeving en daarna zetting een 
coherent langgerekt wallichaam te ontstaan, waarin daarna jonge bomen kunnen worden aangeplant. 
Het ontgronden van belendende percelen ten behoeve van het opwerpen van een wallichaam wordt 
afgeraden. Dit leidt tot een daling van de maaiveldhoogte en derhalve tot een wijziging van de 
maaiveldhoogte alsmede de grondwaterspiegel ter plaatse. Bovendien is deze actie meldings- dan 
wel vergunningsplichtig bij de Provincie Zuid-Holland, Directie grond, Water en Milieu, bureau bodem.  
 
7.5 Kabels en leidingen 
Indien kabels en leidingen de aanplant van bossingels en houtwallen beperken gelden de volgende 
richtlijnen: 

 Vooraf, tijdens de ontwerpfase dienen bij het KLIC-west (0800 – 0080) gedetailleerde kaarten 
en informatie te worden opgevraagd  over de eventuele locatie van kabels en leidingen; 

 Kabels en leidingen zijn niet per definitie beperkend, meestal liggen deze direct naast de weg; 
beschermende materialen zoals worteldoek en rootcontroll zijn mogelijk; 

 Op plaatsen waar veel kabels en 
leidingen zijn dienen geen bossingels 
en houtwallen te worden aangeleg; 
de aanplant van laanbomen (Fonds 
laanbomen) of eventueel hagen 
(beuk, Fonds Hagen) dient dan in 
overweging genomen te worden; 

 De afstand van de grens van de 
bossingel of houtwal tot het hart van 
het kabelbed dient waar mogelijk 2 
meter te zijn.  

 
 
 

 
   Afb. 31: KLIC 
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8. Beheeradviezen 
 
Bossingel type ‘elzensingel langs waterkant’ 
Deze eenrijïge boomsingel dient de eerste acht à tien jaren na aanleg ongestoord door te groeien. 
Uitval van jonge bomen dient in deze periode direct met het inplanten van nieuw plantmateriaal 
(bosplantsoen of veren, vijfjarige al wat grotere jonge bomen) te worden ondervangen. In het eerste 
seizoen na aanplant kan, indien de periode van aanslaan een erg droge is, worden overwogen om 
een extra watergift toe te dienen. De fragiele wortels kunnen moeilijk het beschikbare bodemvocht en 
grondwater bereiken. Na genoemde periode kan de boomsingel als hakhout in beheer worden 
genomen. Dit dient gefaseerd plaats te vinden. De singel wordt hiertoe in een aantal gelijke lengten 
opgedeeld. Vervolgens worden in het eerste gedeelte alle bomen tot een halve meter hoogte 
afgezaagd. Deze lopen het groeiseizoen erop weer uit met meerdere jonge loten. Het volgend jaar 
wordt het volgend gedeelte gezaagd, enzovoorts tot de gehele bomenrij een keer is afgezaagd. 
Vervolgens wordt het eerste gedeelte weer aangepakt. Zo komt iedere boom eens in de acht à tien 
jaar opnieuw aan de beurt  en ontstaat de karakteristieke ‘elzenhakhoutsingel’.  
 
Bossingel type ‘brede elzensingel tussen bouwlandpercelen’ 
Deze meerrijïge boomsingel dient in elk geval de eerste acht à tien jaren na aanleg (met 
bosplantsoen) ongestoord door te groeien. Uitval van jonge bomen dient in deze periode direct met 
het inplanten van nieuw plantmateriaal (bosplantsoen of veren, vijfjarige al wat grotere jonge bomen) 
te worden ondervangen. In het eerste seizoen na aanplant kan, indien de periode van aanslaan een 
erg droge is, worden overwogen om een extra watergift toe te dienen. De wortels kunnen moeilijk het 
beschikbare bodemvocht en grondwater bereiken. Na genoemde periode kan de boomsingel als 
hakhout in beheer worden genomen. Dit dient gefaseerd plaats te vinden. De singel wordt hiertoe in 
een aantal gelijke lengten opgedeeld. Vervolgens worden in het eerste gedeelte alle bomen tot een 
halve meter hoogte afgezaagd. Deze lopen het groeiseizoen erop weer uit met meerdere jonge loten. 
Het volgend jaar wordt het volgend gedeelte gezaagd, enzovoorts tot de gehele bomenrij een keer is 
afgezaagd. Vervolgens wordt het eerste gedeelte weer aangepakt. Zo komt iedere boom eens in de 
acht à tien jaar opnieuw aan de beurt  en ontstaat de karakteristieke ‘elzenhakhoutsingel’.  
Ook kan bij dit type bossingel gekozen worden de bomen ongestoord te laten doorgroeien tot hun 
uiteindelijke volwassen habitus is bereikt. In dit geval dienen er alleen op door uitval opengevallen 
plekken jonge bomen (type; bosplantsoen, veren of laanboom) te worden teruggeplant om het 
gesloten beeld van de singel te handhaven.  
 
Bossingel type ‘brede bossingel’ 
Hier gelden de richtlijnen die in het algemeen bij bosaanleg en -beheer voor drogere zandgronden 
gehanteerd worden. Het aangelegde perceel dient regelmatig te worden geschouwd op uitval. 
Bijzonder van belang op deze drogere grond is de gift van extra water tijdens de eerste groeiperiode 
indien dit een droog voorjaar betreft. In een dergelijke geval dient wekelijks eenmaal een flinke en 
toereikende hoeveelheid water aangevoerd te worden, zodat de jonge bomen voor hun blad- en 
wortelvorming beschikken over voldoende vocht. Wanneer dit achterwege wordt gelaten is de ervaring 
dat aanleg van dit soort beplantingen vrijwel zinloos is: de droogte in combinatie met de relatief sterke 
wind vergen het uiterste van de jonge en kwetsbare bomen. Een groot uitvalpercentage van minimaal 
50% tot wel 70% in het eerste droge jaar is in het verleden in aangelegde beplantingen in de Duin- en 
Bollenstreek geconstateerd. 
Wanneer de bomen na het eerste groeiseizoen eenmaal aangeslagen zijn kan deze maatregel 
achterwege worden gelaten. De beplanting dient nu in de ontwikkeling geschouwd te worden, waarbij 
uitval moet direct leiden tot het inboeten van jonge bomen.  
 
Houtwal 
Voor een nieuw aangelegde houtwal gelden dezelfde condities als voor de ‘brede bossingel’.  
 
Tenslotte 
Nader beheer van bovengenoemde landschapselementen zal worden beschreven in een nog te 
realiseren brochure ‘beheer van landschapselementen in de Duin- en Bollenstreek’. 
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9. Conclusie, aanbevelingen 
 
Dit inventarisatierapport geeft aan dat er in de Duin- en Bollenstreek op een beperkte schaal nog 
bossingels en soms houtwallen voorkomen. De bossingels zijn in drie typen onder te verdelen; de  
eenrijïge elzensingel die voornamelijk langs sloten en zanderijvaarten in het oude 
zanderijenlandschap voorkomt; de meerrijïge bredere elzensingel die op enkele plaatsen eveneens in 
het oude zanderijenlandschap nog tussen de bouwlandpercelen voorkomt en de brede bossingel die 
in bijna alle gevallen een restant is van de oorspronkelijke vegetatie en het oorspronkelijk reliëf van de 
streek. Daarnaast zijn er bossingels gevonden die enigszins verhoogd in het landschap liggen, en die 
als lagere houtwal betiteld kunnen worden. Ook zijn er nog enkele hogere begroeide wallichamen 
gevonden die een houtwal in de ware zin van het woord zijn.  
 
Het, naar aanleiding van dit rapport te ontwikkelen en in te stellen ‘Stimuleringsfonds bossingels en 
houtwallen’ heeft een hoge ambitie door te streven naar een totaaloppervlak van 5 hectare aan 
bossingels en houtwallen in 2009. Het wordt aanbevolen om bij de inwerkingtreding en ook tijdens de 
looptijd van het fonds op gezette tijden ruime voorlichting te geven aan de bewoners van de Duin- en 
Bollenstreek over deze zo onopvallend aanwezige en daardoor vrij onbekende landschapselementen. 
Naast het SDB zouden de volgende organisaties in de Duin- en Bollenstreek hierin een rol kunnen 
spelen; Landschapsbeheer Zuid-Holland via gerichte voorlichting door middel van een brochure, 
foldermateriaal en speciale bijeenkomsten rondom het thema ‘aanleg van beplantingen in de Duin- en 
Bollenstreek’, de stichting ‘Hou Het Bloeiend’ middels persberichtende via de coördinatrice mevrouw 
M. Bultink, het ‘Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek’ (MODB) te Noordwijk, het KNNV de ‘Natuur en 
Vogelwerkgroep Bollenstreek’, waarvan de deskundige leden bijvoorbeeld excursies zouden kunnen 
leiden. Daarnaast kan de regionale pers tijdens de presentatie van het fonds worden uitgenodigd. 
Lokale huis-aan-huisbladen kunnen tijdens de looptijd van het fonds een rol spelen in het levendig 
houden van de belangstelling voor de materie. 
 
Alleen zo kan het fonds het goede werk verrichten dat het voorstaat: het stoppen van het proces van 
geleidelijk verdwijnen van deze kleine landschapselementen en het zelfs omkeren tot het opnieuw 
doen verschijnen van karakteristieke bossingels en houtwallen in het landschap van de Duin- en 
Bollenstreek. 
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Bijlage 1: veldinventarisatieformulier  
(naar; Mobach, B.J. : Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen, beknopte handleiding en inventarisatiesysteem. Stichting LONL, Utrecht, 1986. 

 

Inventarisatieformulier Bossingels en Houtwallen Duin- en Bollenstreek 2004 

Provincie: 
Zuid-Holland 

Gemeente: 
Lisse 

Topkaartblad: 
24H 

KM-hok 1: 94 - 477 
 
KM-hok 2: n.v.t. 

Locatie (omschrijving/adres) 
Elzensingel langs 
slootkant in polder 
Veenenburg (Lisse) 

Naam veldopnemer: 
R.F. Steggerda 

Datum: 
31/03/2004 

Volgnummer lokatie (in 
totale inventarisatie): 

01 

 
Omschrijving landschapselement (bos)elzensingel langs de slootkant, vanaf Loosterweg-Noord & 

Veenenburgerlaan 
Lengte 300 meter 
Breedte 3 meter 

Hoogte (kroonlaag) 6 tot 8 meter 

Oppervlakte (schatting) 900 m² 

Reliëf vlak 

Noord-zuid expositie van zuidoost (begin Veenenburgerlaan) richting Noord-west 

Grondsoort (1.20 m. boring) Zand 

Vochttoestand bodem/groeiplaats Matig vochtig tot vochtig 

Soorten boomlaag Zwarte els, vlier 

Soorten struiklaag n.v.t. 

Soorten kruidlaag 
(indien waarneembaar) 

fluitekruid; ridderzuring; hondsdraf; speenkruid; grote brandnetel; 
kleefkruid; div. grassen.  
“boerennarcis”, krokus. 

Stamtal (evt. gem. grondvlak/m²) Per 1½ meter 1 boom 

Beheermaatregelen?  Opnieuw in onderhoud nemen: gefaseerd afzetten; cyclus 
aanhouden van 8 jaar 

Bedreigingen? Achterstallig onderhoud 
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Relevante bijzonderheden, 
opmerkingen en waarnemingen 
tijdens inventarisatie 

Gaten inboeten met jonge zwarte elzen.  
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Bijlage 2: tabel Potentieel Natuurlijke Vegetatie, bos- en struiksoorten duinen. 
 
  Boom-en struiksoortenkeuze Duinen                                                                                                         . 
  relatie tussen boomsoort, potentieel natuurlijke vegetatie (PNV-bosgemeenschap) en fysisch-geografische regio “Duinen                   .

                                                                                 Bosgemeenschap : 
Nederlandse naam Latijnse naam 6 7 19 10 11 8 20 21 

zomereik Quercus robur 5 5 2 5 5 2  2 
ruwe berk Betula pendula 2 2  2 3    
grove den Pinus sylvestris p p       
lijsterbes Sorbus aucuparia 2  3 3 4 3 2  
zachte berk Betula pubescens  3 5 3  p   
ratelpopulier Populus tremula   4 3 2 r   
grauwe populier Populus x canescens   2      
hulst Ilex aquifolium    2  3   
zwarte els Alnus glutinosa    3     
wintereik Quercus petraea      3   
beuk Fagus sylvatica      5   
zoete kers Prunus avium      r  2 
tamme kastanje Castanea sativa      3   
iep Ulmus minor/carp.       5 4 
veldesdoorn Acer campestre       3 r 
gewone es Fraxinus excelsior       3 5 
schietwilg Salix alba        p 
kraakwilg Salix fragilis        p 
vuilboom Frangula alnus 2 2 2 4  p   
geoorde wilg Salix aurita  P       
grauwe wilg Salix cinerea    2     
meidoorn Crataegus monogyna   5 r   3 3 
kardinaalsmuts Euonymus europaeus   3    2 r 
zuurbes Berberis vulgaris   r      
duindoorn Hippophae rhamnoïdes   p      
hondsroos Rosa canina   4    r r 
egelantier Rosa rubiginosa   p    R r 
vogelkers Prunus padus   2 r 2    
gelderse roos Viburnum opulus   2 r    3 
hazelaar Corylus avellana    r    3 
kruipwilg Salix caprea      p   
eenstijlige meidoorn Crataegus laevigata       r r 
wilde liguster Ligustrum vulgare       1  
sneeuwbes Symphoricarpus albus       2  
sleedoorn Prunus spinosa        r 
kornoelje Cornus sanguinea        r 

 
Legenda bosgemeenschappen 
6 = droog berken-zomereikenbos  7 = vochtig berken-zomereikenbos  19 = duin-berkenbos  
10 = elzen-eikenbos  11 = duin-eikenbos  8 = droog wintereiken–beukenbos  20 = abelen-iepenbos  
21 = essen-iepenbos 
 
Legenda abundantie  
5 = zeer frequent, vaak dominant   4 = frequent, niet dominant  3 = matig frequent, verspreid   2 = (vrij) weinig  
r = randen, mantels, open plekken  P = pionierssoort, vaak nog aanwezig in PNV 
 
Tabel uit :  G. de Baay &  R. Kraayevanger: “Bos en Bodem” Praktijkbundel, Helicon MBCS Velp, 1998 
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Bijlage 3: namenlijst houtachtige gewassen voor bossingels en houtwallen 
 
Benaming van autochtone houtige gewassen (zowel boomvormend, struikvormend, rankend en/of 
klimmend) die toepasbaar zijn bij de aanleg van bossingel- en houtwalbeplantingen in de Duin- en 
Bollenstreek. 
 
Latijnse naam    Nederlandse naam
Acer campestre   veldesdoorn 
Acer pseudoplatanus   gewone esdoorn 
Alnus glutinosa   zwarte els 
Amelanchier lamarckii  krenteboompje 
Betula pendula   ruwe berk 
Calluna vulgaris   struikhei 
Crataegus monogyna   tweestijlige meidoorn 
Euonymus europaeus  wilde kardinaalsmuts 
Fagus sylvatica   beuk 
Fraxinus excelsior   gewone es 
Ilex aquifolium    hulst 
Ligustrum vulgare   wilde liguster 
Lonicera peryclymenum  wilde kamperfoelie 
Populus x canescens   grauwe populier 
Prunus spinosa   sleedoorn 
Quercus robur    zomereik 
Rosa canina    hondsroos 
Rosa rubiginosa   egelantier  
Sambucus nigra   gewone vlier 
Solanum dulcamare litorale  duinbitterzoet 
Sorbus aucuparia   wilde lijsterbes 
Viburnum opulus   gelderse roos 
 
Bron: botanisch basisregister CBS 1993 
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Bijlage 4: poldernamenkaart Duin- en Bollenstreek 
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Bijlage 5: Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur Duin- en Bollenstreek 
 
Nummers op de kaart verwijzen naar de nummering in paragraaf 6.3 
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Bijlage 6: Beleid landbouw, natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron; StreekplanZuid-Holland West.  
Met dank aan en medewerking van: PZH; bureau Ruimtelijke en grafische dienstverlening, sectie cartografie. 




