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Steeds meer inwoners krijgen oog voor de bijdrage die cul-
tuurhistorische landschapselementen leveren aan het
streekeigen landschap dat kenmerkend is voor de Duin-
en Bollenstreek. In het Landschapsplan Duin- en
Bollenstreek, dat in 1997 verscheen, zijn tal van concrete
maatregelen beschreven die er voor zorgen dat deze ele-
menten een gezichtsbepalende rol blijven spelen in het
landschap. 

Naast aanleg en herstel van elementen kan het onderhoud
door de jaren heen een belangrijke bijdrage leveren aan
het instandhouden van deze kleine landschapselementen
in de streek.

De samenwerkende gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek hebben een aantal subsidieregelingen inge-
steld die bewoners en bedrijven tegemoet komen bij de
aanleg en het herstel van streekeigen landschapselemen-
ten. Op die manier hoopt Holland Rijnland dat het ken-
merkende landschap van de bollenstreek niet verder
wordt aangetast.

De kenmerkende landschapselementen bestaan uit erven,
hagen en laanbeplanting langs wegen en percelen. Maar
ook de bossingels en houtwallen die nog in het landschap
voorkomen behoren bij het beeld van de Duin- en
Bollenstreek en vormen op die manier de aankleding van
de streek. Grondsoort en economische activiteit hebben

het landschap in de Duin- en Bollenstreek gevormd. Maar
door verdere rationalisering van het grondgebruik voor de
bollenteelt, woningbouw en bedrijvigheid komen de van
oudsher voorkomende elementen in het gedrang.

Dit boekje wil u vooral helpen bij het plannen en uitvoe-
ren van het onderhoud en beheer van uw streekeigen ele-
menten. Tevens hopen wij u te stimuleren nieuwe streek-
eigen elementen aan te leggen, door u te laten zien waar-
om deze elementen in het verleden werden aangeplant en
gebruikt. Ook willen wij u duidelijk maken wat het effect
van grondsoort en ligging t.o.v. de zee voor invloed heeft
gehad op het landschap. Met dit boekje willen we u in
staat stellen uw onderhoud goed en regelmatig uit te voe-
ren.

We hopen dat dit boekje u inspireert en bijdraagt aan het
behouden en versterken van het typische karakter van
onze Duin- en Bollenstreek.

Marc Witteman
voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen

Jan Brussee
portefeuillehouder Natuur en Landschap
Dagelijksbestuur Holland Rijnland

Voorwoord
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Begin 2004 heeft het Samenwerkingsorgaan Duin- en
Bollenstreek de Subsidieregeling Stimuleringsfondsen
Erfbeplantingen en Haagbeplantingen ingesteld en in
januari 2005 is gestart met het Stimuleringsfonds
Bossingels en Houtwallen. Voor gemeenten is daar-
naast het Stimuleringsfonds Laanbeplantingen inge-
steld. Met deze fondsen wordt inhoud gegeven aan de
voornemens uit het Pact van Teylingen uit 1996 en con-
creet invulling gegeven aan de voorstellen uit het
Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek van 1997.
Doel is om met de Stimuleringsfondsen de kwaliteit
van het landschap en de natuur te verhogen en daar-
mee de aantrekkelijkheid en het streekeigen karakter te
versterken.

Door de Stimuleringsfondsen worden particulieren,
agrariërs en gemeenten gestimuleerd tot het aanleg-
gen, onderhouden en herstellen van erven, hagen,
lanen, bossingels en houtwallenin de Duin- en
Bollenstreek. De ervaring van Landschapsbeheer Zuid-
Holland is dat er aanvullende mogelijkheden zijn om
deze doelgroepen hierin te stimuleren, door o.a. aan te
sluiten bij belangstelling en enthousiasme van eigena-
ren om zich in te zetten voor landschap, natuur en cul-
tuurhistorie. Het aanreiken van praktische informatie
en voorbeelden kan er toe leiden dat enthousiasme
wordt omgezet in daadwerkelijke onderhoud- en her-
stelwerkzaamheden. Bovendien blijkt dat particulieren
en agrariërs vaak bereid zijn om eigen middelen in te
zetten voor verfraaiing van het erf door goed onder-
houd van de streekeigen beplanting. 

Inleiding
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Wie aan de bollenstreek denkt, heeft meestal de in het
voorjaar prachtig gekleurde bollenvelden in gedachten.
Maar wie beter kijkt, ziet dat het landschap van de bol-
lenstreek door veel meer onderdelen wordt gevormd.
Zo zijn er ook weide- en natuurgebieden die heel
streekbepalend zijn. Op de niet-agrarische gronden
komen veel bossingels en houtwallen voor, die het
open landschap een kleinschalig karakter geven en die
aangeplant werden voor de houtopbrengst en ook als
windkering dienden. En langs veel oude wegen staan
prachtige laanbomen, die als een lijn door het land-
schap lopen. Ook de boerderijen met hun erven bepa-
len voor een flink deel het gezicht van de streek. 

Identiteit
In de loop van de tijd hebben veel van deze landschap-
pelijke elementen hun oorspronkelijke functie verlo-
ren. Ze worden minder of niet meer onderhouden en
verdwijnen uit het landschap. Het gevolg hiervan is
het ontstaan van een veel eentoniger landschap en het
verloren gaan van de streekidentiteit. Om de identiteit
van het landschap van de Duin- & Bollenstreek te
behouden is het daarom belangrijk dat deze streekeigen
landschapselementen extra aandacht krijgen.

Op een relatief kleine oppervlakte kent de Duin- en
Bollenstreek een unieke afwisseling van karakteristieke
landschappen: duinen, strandvlakten, geestgronden,
oeverwallen, duinrellen, weidegebieden, plassen en
droogmakerijen. Maar ook: oude landgoederen en bui-
tenplaatsen, hooggelegen wegen en zandsloten, kleur-
rijke bloembollenvelden en monumentale bollenschu-
ren, authentieke en moderne infrastructuur.

De Duin- en Bollenstreek is ontstaan als onderdeel van
het strandwallengebied. Vanaf  5000 jaar geleden begon
zich een reeks strandwallen te vormen, parallel aan de
kust, gescheiden door laaggelegen strandvlakten. De
strandwallen, waarop duinen ontstonden, boden door
droge omstandigheden een jachtgebied voor de eerste
kustbewoners, die ook leefden van visvangst. De eerste
nederzettingen ontstonden daarom op de strandwallen
en langs de randen daarvan ontstonden doorgaande
wegen (in noord-zuid richting).

De tulp
Toen de botanicus Carolus Clusius eind 16e eeuw tul-
penbollen uit Turkije naar Leiden meenam, ontdekte
hij al snel dat de zandige geestgronden onder Haarlem
uiterst geschikt waren voor de kweek van deze tulpen.
In de 19e eeuw was steeds meer zand nodig voor stads-
uitbreidingen, spoordijken en de kalkzandsteenindus-
trie en werden steeds meer duinen afgegraven. Het
zand werd meestal op boten afgevoerd over ‘zandslo-
ten’ en verder via de Haarlemmertrekvaart. Parallel
daaraan heeft de bollencultuur zich enorm uitgebreid
op de ontstane geesten. Hierdoor ontstond in de 19e

eeuw het grootste bollengebied ter wereld. De afzan-
dingen gingen nog tot in de 20e eeuw door.

Aan de ligging van de graslanden is te zien waar ooit de
moerassige strandvlakten lagen - de langgerekte groene
laagten tussen de strandwallen. 

Landschapselementen in de bollenstreek
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Agrarisch cultuurlandschap  
Hagen, erven, bossingels en houtwallen en laanbomen
geven structuur aan het landschap. Ze bepalen de
zichtlijnen en de ruimtelijke vormgeving van het
gebied en onderstrepen de structuur van het land-
schap. En de landschapselementen zijn niet ‘zomaar’
ontstaan, maar zeggen iets over het landschap, het kli-
maat en de manier van leven van vorige generaties.  De
landschapselementen zijn als het waren het levend ver-
leden van de streek. We spreken daarom ook wel van
een agrarisch cultuurlandschap, een landschap dat in
cultuur is gebracht vanuit een agrarisch grondgebruik.
Dit agrarische karakter is het waard om bewaard te
blijven en draagt bij aan het karakter van de streek.
Ook in een tijd waarin de functies van het landschap
veranderen (meer woningen, meer bedrijventerreinen,
meer wegen) kan het aanleggen en in stand houden
van de historische landschapselementen een bijdrage
leveren aan de identiteit van het gebied. Voor bewoners
levert het een herkenbare omgeving op, een gevoel van
‘thuis’ en voor nieuwe bewoners kan het een extra
reden zijn om zich in de streek thuis te gaan voelen.

De hagen, bossingels en houtwallen brengen, ook bui-
ten het bloeiseizoen van de bollen, kleur en tekening in
het landschap aan. Ze geven een gevoel van ruimtelijk-
heid of juist (in het geval van houtwallen of bossingels)
een besloten gevoel. Van oudsher horen hagen, hout-
wallen en bossingels thuis in de Duin- en Bollenstreek. 
Ook een goed aangelegd boerenerf vormt een belang-
rijk element in het gezicht van een streek. Denk bij-
voorbeeld aan de voortuin met leibomen van de boer-
derij of aan de aankleding van de grote koelcellen en 

schuren met een bomensingel. Door landschapsele-
menten te behouden, behoudt de streek zijn gezicht!

Natuurwaarden
In de bollenstreek, waar buiten de natuurgebieden vrij-
wel  geen ongebruikt stukje grond meer over is, zijn
voor de natuur steeds minder overlevingskansen.
Hagen,  bossingels en houtwallen kunnen dan ook voor
vogels, kleine zoogdieren en amfibieën een belangrijke
verbindingsweg vormen tussen grotere natuurgebie-
den. Ze verbinden de landgoederen, duinen en bosge-
bieden met elkaar en vormen zo een groene infrastruc-
tuur. 
Daarnaast bieden ze nestelgelegenheid aan een groot
aantal zangvogels. Ook een erf kan deze functies van
verbinding en leefomgeving voor een groot aantal die-
ren vervullen. Door een natuurvriendelijk erf aan te
leggen krijgt veel typische bollenstreekfauna weer een
plaats om te leven en voedsel te zoeken.
Op kaarten uit 1900 zijn in de Duin- en Bollenstreek
nog zo’n 270 km hagen te zien. In 1960 bleek hiervan
nog maar zo’n 45 km over. Door omspuiten van land en
mechanisatie zijn veel hagen verdwenen en zien veel
agrariërs het nut voor de bedrijfsvoering niet meer.
Door het verdwijnen van (wilde) ‘overhoekjes’  zijn de
bossingels en houtwallen echter van steeds groter
belang geworden voor de natuur en ook landschappe-
lijk is er veel voor te zeggen de hagen en bossingels te
behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Landschappelijke waarde van landschapselementen
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Hagen en heggen zijn, eenvoudig gezegd, afscheidin-
gen bestaande uit dicht naast elkaar geplante struiken.
Door  veranderde bedrijfsvoering  zijn ze de laatste 30
jaar in rap tempo verdwenen. Ze staan echter de laatste
jaren weer volop in de belangstelling en dat is niet zon-
der reden. Een haag vormt namelijk een streekeigen,
natuurvriendelijke afscheiding van percelen voor vee,
maar in bollenland kan een haag ook een heel effectieve
manier zijn om toeristen uit het land te houden.
Bovendien vinden veel mensen een haag ook gewoon
mooi!

Tijdens een inventarisatie in 2000 werden voornamelijk
ligusterbeplantingen aangetroffen. Andere soorten die
werden aangetroffen zijn haagbeuk, beuk, meidoorn en
veldesdoorn. Helaas werden ook veel hagen van coni-
feer (zoals de variant Leylandii) aangetroffen, soorten
die van oorsprong niet in Nederland voor komen.
Beukenhagen zijn vooral nog in het bollenland aanwe-
zig, o.a. op de scheiding van percelen. 

Aanleg
Om een goed sluitende haag te krijgen moet u de
bodem goed losmaken, tot zo’n 50 cm diepte. Als plant-
materiaal moeten struiken worden gebruikt die het
formaat ‘bosplantsoen’ hebben, dit is een aanduiding
voor het formaat van de aan te planten struiken.  Plant
de struiken met een tussenruimte van zo’n 20 cm en
zet een draadje langs de planten om te voorkomen dat
ze te gemakkelijk omwaaien in de eerste levensfase.
Geef de jonge aanplant voldoende water en controleer
in het eerste jaar met enige regelmaat of de jonge aan-
plant niet staat te verdrogen. Als er vee in de buurt van 

de haag of heg kan komen is het nodig dat er de eerste
10 jaren een afrastering wordt geplaatst.

Onderhoud
Hagen kunnen alleen blijven bestaan als ze regelmatig
worden onderhouden. In verwaarloosde hagen gaan
ruigtekruiden, zoals brandnetel, fluitekruid en distel
de onderbegroeiing overheersen waardoor de onderste
takken afsterven en de haag van onderen ‘hol’ wordt.
Van oudsher worden de meeste hagen in de Duin- en
Bollenstreek  geschoren, ze groeien niet vrij uit maar
worden regelmatig geknipt. Dit moet dan ook 1 maal
per jaar worden uitgevoerd. 

Om een goed dichte groei te bevorderen is het verstan-
dig als u de haag in een lichte ‘piramidevorm’ knipt.
Hierbij is de onderkant wat breder dan de bovenkant
zodat de onderste takken van de heg ook genoeg licht
ontvangen om blad en twijgen te maken en de haag op
alle plekken uit kan groeien. 

Soorten
De meest voor de hand liggende soort voor een haag 
in de bollenstreek is de beuk. Andere soorten die
gebruikt kunnen worden zijn Eenstijlige meidoorn,
veldesdoorn, sleedoorn en zwarte els.

Voor een haag of heg in een boerentuin kan heel goed
gewone liguster worden gebruikt. 

1.50 m 1.50 m

1 m 10 m

Hagen en heggen
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Op zich verschilt het boerenerf in de bollenstreek niet
zo veel van boerenerven elders in Zuid-Holland, maar
sinds lange tijd spelen de bewoners bij het inrichten in
op het feit dat door de ondergrond (zand) en de weers-
omstandigheden (wind) bepaalde soorten beter over-
leefden dan andere. Goede voorbeelden hiervan zijn het
gebruik van de zomereik in gemengde hagen en als
solitaire sier- of schaduwboom . Of de de rode beuk, die
veelal als sierboom, solitair of met meerdere exempla-
ren. In struwelen en bosjes komt daarnaast een typi-
sche ‘duin’soort als de kardinaalsmuts voor. 

Boerenerven
De erven dienden in het verleden vooral om het agra-
risch gezin van groenten, fruit en kruiden te voorzien.  
Naast de hagen die dienen om bollen en bloemen te
beschermen tegen de weersomstandigheden vinden we
in de bollenstreek ook veel heggen op en rond de erven.
Daar dienen ze als erfscheiding en windbreker, maar ze
hebben natuurlijk ook een sierfunctie. Aanleg en
beheer komen voor het grootste deel overeen met 
datgene wat al eerder onder ‘heggen en hagen’ staat
beschreven. Een typisch kenmerk van een boerentuin is
het lage ligusterhegje dat gebruikt wordt om verschil-
lende vakken in de tuin te maken. In de Duin- en
Bollenstreek wordt dit type heg van oorsprong in
beperkte mate toegepast in tuinen en op erven. De
gebruikte gewone liguster kan heel goed tegen veel
snoeibeurten per jaar en blijft in de winter groen.
Overigens hoort de conifeer niet tot de inheemse soor-
ten en zou vermeden moeten worden in streekeigen
hagen en tuinen. 

De beplanting op boerenerven in de Duin- en
Bollenstreek kent een grote variatie zoals heggen, laan-
bomen, leibomen, knotbomen, houtwallen, hoogstam-
fruitbomen en de boerentuin. Een goed boerenerf blijft
echter een kwestie van goed plannen en de elementen
slim combineren, waarbij van oudsher een handig
gebruik van de ruimte een belangrijke drijfveer was. U
kunt zelf een grote rol spelen bij de keuze van de
beplanting. U kent uw erf immers het beste en weet
waar de zon- en schaduwplekken zijn en kunt rekening
houden met de windrichting.

Erven
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sering/boerenjas-
mijn

knollen

+

aardappelen
bessenstruiken

groenten

wortelen, sla, andijvie,
postelein, spinazie,

raapstelen

vaste planten

vaste planten + bollen
en knollen

phlox, roggelelie, lupine,
rudbeckia, pioen, anjelier,

akelei, kievitsbloem,
keizerskroon, gladiool

éénjarigen

afrikaan, goudsbloem,
leeuwebek, geranium,

salvia, petunia,
vlijtig liesje, zinnia,
begonia, lathyrus

ligusterhaag

zand of grind

hoogstamfruitbomen

rabarber

beukenhaag

kers

meidoornhaag

eik

woonhuis

Voorbeeld van een klassieke moestuin.
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Het zijn waarschijnlijk de Romeinen geweest die
rond het begin van onze jaartelling de boomgaarden
in Nederland introduceerden en sindsdien heeft de
fruitkweek in Nederland bestaan. Ook in de bollen-
streek vinden we al heel lang fruitbomen bij de boer-
derijen en landgoederen. Om te voorkomen dat het
vee van het fruit kon snoepen werd een lange onder-
stam gebruikt: de hoogstamfruitboom.

Aanplant
Om er zeker van te zijn dat u een hoogstamfruitboom
kiest die geschikt is voor de grondsoort en het kli-
maat is het van belang dat  u kiest voor een streekei-
gen soort. Deze soorten doen het goed en werden al
van oudsher gebruikt voor een succesvolle oogst.
Plant de boom met een stevige, hoge paal en band. De
boom heeft uiteindelijk zo’n 8 meter om zich heen
nodig om mooi vol uit te kunnen groeien. Zorg er
door middel van een boomkorf of hekwerk voor dat
vee niet aan de stam kan schuren of eten. 

Onderhoud
Snoei kan in de wintermaanden op vorstvrije dagen
gebeuren. Het is aan te raden hiervoor eens een cur-
sus te volgen want goed fruitboomsnoeien is vak-
werk.

Soorten
Appels: Schone van Boskoop (goudreinette), Groninger
kroon, Franse kroon, zoete kroon, Brabantse bellefleur, 
zoete bloemee, Eysdener klumpke.
Peren: Conference, Giesser wildeman, jodenpeer, jutte-
peer, Beurre Alexander Lucas, Comte de Paris.

Een leiboom kan een waar kunstwerkje zijn, kenmerk
is dat de boom niet vrij uitgroeit naar in een bepaalde
vorm wordt geleid. Vaak worden ze gebruikt om de
lijnvormige aspecten op het erf te benadrukken, bij-
voorbeeld langs het huis of een muur op het erf. Rond
1600 werd vanuit de kloosters de  techniek bij vrucht-
bomen ontwikkeld, in de loop van de eeuwen heeft de
leiboom zich ontwikkeld als een klassieker onder de
erfbeplantingen. Naast het sierlijke aspect geeft de lei-
boom schaduw en in het geval van een leifruitboom
kan de eigenaar ook regelmatig appels of peren oog-
sten. Bepaalde boomsoorten lenen zich goed voor de
snoei tot leiboom.

Aanplant
Bij de aanplant van leibomen moet naast de gebruike-
lijke dingen als geschikte grond en genoeg ruimte (2m.
uit de gevel, 8m. uit elkaar) ook gelet worden op het lei-
systeem, dat stevig moet zijn en vele jaren mee moet
gaan. Verder moet bij aanplant een paal en band wor-
den aangebracht om de boom steun te geven. De
bomen kunnen beter niet aan de windzijde van de
boerderij worden geplant.

Onderhoud
Tot een leeftijd van vijftig jaar moet een leiboom jaarlijks
gesnoeid worden. Door in oktober alleen de goede takken
die in de gewenste richting groeien te behouden krijgt de
boom in de loop der jaren zijn karakteristieke vorm.

Soorten
De Hollandse linde, maar ook paardekastanje, gewone
es en streekeigen fruitrassen kunnen worden gebruikt.

Hoogstamfruitbomen Leibomen



Harttak bij perenbomen
na 1 jaar op een binnen-
waarts gerichte knop
snoeien

Harttak wegknippen 
of uitbuigen

Boompaal
Lattenwerk om
bij uitbuigen
touwtjes vast
te maken.

2 boombanden

Entplaats

2 boompalen,
ø 7 cm,
lengte 2,65 m.

1 boompaal, ø 7 cm,
lengte 2,65 m, aan 
wind-zijde van de 
boom plaatsen ten 
(zuid)-westen van de
boom.

Plantgat
± 1 x 1 m breed 
en 1/2 m diep,
bodem losmaken

Bij konijnen- of 
hazenvraat evt.
een boomwikkel.

Entplaats

Boomkorf bevestigen
aan palen m.b.v. klem-
beugels of dik ijzer-
draad op 3 plaatsen.

Een boomband 
kruiselings 
aanbrengen.

Entplaats boven 
maaiveld planten.

Houten lattenwerk 
om uitbuigen mogelijk 
te maken.

Boomband

Boomband

Boompaal

10 cm ruimte vrijlaten
voor verwijdering van
onkruid. Boomspiegel
vrijhouden. Na planten
evt. ruige oude mest
op plantspiegel.

Entplaats niet zichtbaar
boven maaiveld planten.
Plantspiegel onkruidvrij
houden.

Plantgat ± 1 x 1 m 
breed en 1/2 m diep,
bodem losmaken.
Boomwikkel boven 
maaiveld aanbrengen
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Bovenaanzicht gesteltakken naar alle zijden uitbuigen.

Planten van laanbomen en hoogstamfruitbomen
met boomkorf m.b.v. 2 boompalen en snoeivorm
peer (uitbuigen en snoeien geldt alleen voor hoog-
stamfruitbomen).

Planten van laan- en hoogstamfruitbomen m.b.v. 1
boompaal (alleen op niet beweide plaatsen) en
snoeivorm van appel, kers en pruim (uitbuigen en
snoeien geldt alleen voor hoogstamfruitbomen).

Hoogstamfruitbo0m Leiboom

Zijaanzicht Gesteltakken uitbuigen in een hoek van 45° of 60° vastbinden met een touwtje. Let op dat het touwtje
tijdens het groeiseizoen niet insnoert. Na een jaar touwtje verwijderen en takken op ± 2/3 lengte vlak boven een
benedenwaarts gerichte knop snoeien.
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Een bossingel is een bomenrij met ondergroei van
struiken en kruiden, van oudsher gelegen langs een
sloot of rondom het erf. Zo’n singel kan veel beschut-
ting bieden tegen de zeewind en als schuil- en foera-
geerplaats dienen voor dieren. Ook is een bossingel heel
geschikt om een schuur of loods te camoufleren en
beter in het landschap te laten passen. Bossingels wer-
den in het verleden vaak als hakhout geëxploiteerd, ze
leverden hout op en beschutte de tussenliggende land-
bouwgrond en gewassen. Bossingels dienden ook als
natuurlijke oeverbeschoeiing langs sloten.

Aanleg
De aanleg van een bossingel kan het beste aan het
begin of het einde van de winterperiode gebeuren met
boompjes van ongeveer een meter hoog. In de winter is
de sapstroom van de boompjes in rust en kunnen ze
beter tegen verplaatsing. Houdt wel rekening met
vorst, plant niet aan als de grond bevroren is of als er
vrij snel een vorstperiode volgt. Plaats de boompjes met
een tussenruimte van 1,5 m. in één of meerdere rijen
langs een sloot of schuur. Houd een afstand van mini-
maal 3 meter aan tussen bebouwing en boompjes. Ook
in de winter, zeker na een vorstperiode, kan de grond
uitdrogen. Hou daarom ook in de winter een oogje in
het zeil en voorkom dat de nieuwe aanplant verdroogt.

Onderhoud
De eerste jaren moet er in de houtsingel af en toe 
onkruid worden gewied om te voorkomen dat de 
boompjes in de verdrukking komen. Na vijf jaar moet 
een ongeveer de helft van de bomen tot op 30 cm van de
grond worden afgezet. Door na 10 jaar de andere helft 

af te zetten ontstaat een singel die goed dichtgegroeid
is.

Houtwal
Simpel gezegd is een houtwal een bossingel op een ver-
hoging, de bomen en struiken staan op een walletje dat
soms door de mens is opgeworpen. Maar de wal kan
ook bestaat uit een nog resterend oorspronkelijk reliëf,
waarbij de omgeving is afgegraven en de wal de oor-
spronkelijke hoogte van het landschap aangeeft. 
Houtwallen hadden vroeger functie als vee- en wildke-
ring, beschutting van de gewassen, perceelscheiding en
leverancier van hout, het onderhoud is gelijk aan dat
van een bossingel. Hou wel rekening met het hoogte-
verschil en zorg dat de wal niet afkalft tijdens onder-
houdswerkzaamheden.

Soortenlijst
Soorten die passen bij de bossingels en houtwallen in
de streek zijn de volgende: zwarte els (niet zo goed op
zand), geoorde wilg, schietwilg, gewone es (niet zo goed
op zand). Goed op zand:  beuk, witte abeel, ratelpopu-
lier en Hollandse iep.  Let er bij de aankoop van een iep
(iepziekte) op dat u een ziektebestendige kruising
koopt, deze zijn veel minder vatbaar voor de iepziekte.
De iepziekte is een hardnekkige bomenziekte die uit-
eindelijk alleen door kap en verwijdering van de boom
kan worden ingeperkt.

15 m

15 m

5 m 150 m

Bossingels en houtwallen



60 cm

90 cm

90 cm

90 cm 1 m

1 m
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4 m

50 cm

3 m 100 m
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Laanbomen worden behalve door gemeenten gelukkig
ook door particulieren, agrariërs en bedrijven aange-
plant. Door aanplant van laanbomen krijgt een wegge-
tje een voorname uitstraling; ze geven een boerderij
stijl en zijn tegelijkertijd van groot nut voor de planten
en dieren in de streek. 

Aanleg
De bomen kunnen het beste worden gekocht in een al
wat groter formaat (al enkele jaren oud) zodat al snel
duidelijk is dat het om een laanboom gaat. Plaats bij de
aanplant ook een boompaal en boomband zodat er vol-
doende steun voor de boom is in de eerste periode na de
aanplant. Houd een plantafstand van vier tot zes meter
aan en plant de bomen niet te dicht langs de weg, om
te voorkomen dat verkeer en boom elkaar hinderen. 

Onderhoud
Snoeien kan gebeuren tussen december en maart als
het niet vriest. Net als bij alle werkzaamheden aan het
erf geldt ook hier: ‘Bezint eer ge begint’. Denk eens na
over aspecten als vorm van de boom, de gewenste en
werkelijke breedte en hoogte van de bomen, de manier
van snoeien, verkeersveiligheid.   

Soorten
Van oorsprong worden een aantal soorten gebruikt als
laanboom: zwarte els, ruwe berk (niet op veen), zachte
berk (niet op zand), beuk (niet op veen), gewone es (niet
op zand), populier, zomereik, linde en iep (niet op
veen).  

In het verleden werden knotbomen aangeplant als erf-
afscheiding en werd het hout gebruikt voor verschil-
lende doeleinden: brandstof, walbeschoeiingen, bezems
en dergelijke. Hoewel veel van deze functies niet meer
van economisch belang zijn heeft de knotboom nog
steeds veel natuur- en landschappelijke waarden. 

Aanplant
Een knotboom aanplanten is heel eenvoudig. Elzen en
essen moeten met wortel worden gepoot (als klein
boompje dus), terwijl voor de aanplant van een knot-
wilg of knotpopulier het planten van een gezonde tak
voldoende is. Neem hiervoor een twee tot drie jaar oude
tak. Hak de tak schuin af aan de onderzijde en plaats
deze in een gat op de gewenste plaats en steek de tak
ongeveer een meter in de grond. Na een jaar kan de
boom op de gewenste hoogte worden afgezaagd, veel
voorkomend is een hoogte van 1.20 meter.

Onderhoud
Afhankelijk van de soort moet een knotboom ’s winters
(tussen december en maart) om de vier tot zes jaar wor-
den geknot. 

Soorten
Van oudsher worden bitterwilg, zwarte els, populier,
gewone es, Hollandse linde en haagbeuk als knotboom
rond het erf gebruikt. 

1 Eerst inzagen om inscheuren 
van tak te voorkomen.

2 Daarna tak afzagen.

1 Eerst inzagen om inscheuren 
van tak te voorkomen.

2 Daarna tak afzagen.
3 Tenslotte stomp op 10 à 15 cm 

afzagen.

Laanbomen Knotbomen
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