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De bewuste aanplant
van nieuwe beuken zijn
aangegeven op de
tekening.
Te weten:
14 stuks op rij aan
rechterzijde langs het
fietspad vanaf
Pompstationsweg
14 stuks aan weerszijden van het fietspad
nabij de Brusselselaan.

Opmerking AVN
De keuze van de boomsoort wordt gemaakt vanuit het idee dat het een eikenbeukenbos is op arme zandgrond.
Tegelijk wordt er, door de bomen in een rij te plaatsen een nieuwe laanstructuur
gemaakt langs het fietspad.
Op beide beweegredenen is af te dingen. Onderstaand volgt daarvoor een
onderbouwing.

Historie van het bos
De Nieuwe Scheveningse Bosjes zijn in de jaren 1892–1895 geheel kunstmatig
aangelegd als een werkverschaffingsproject voor werklozen. Het terrein van ca. 20 ha.
maakte vroeger deel uit van de 'Oostduinen', een uitgestrekt en destijds nog ongerept
kalkrijk duingebied ten noordoosten van de Badhuisweg. Het was oorspronkelijk
begroeid met een rijke flora en veel kreupelhout waar hier en daar een kale duintop
bovenuit rees. Tussen de lage begroeiing van duindoorn, liguster en vlier, maar ook van
talloze duinrozen en bramen stonden groepjes hogere abelen en Canadese populieren
en in de vochtige duinvalleien ook wel berkenbosjes. De toen nog hoge stand van het
grondwater zorgde ervoor dat dit alles ook in droge zomers overleefde.
De vlakkere duinpannen werden door de gemeente regelmatig verpacht voor het telen
van aardappelen en rogge, maar men herschiep ze ook wel tot kleine stukjes weiland
voor de schapen, geiten en paarden. De schrale zandgrond werd dan bemest met
visafval (het zgn. 'grom') dat via de Gromweg - de huidige Neptunusstraat – vanaf de
haven werd aangevoerd. Maar op de plaats waar nu de Nieuwe Scheveningse Bosjes
staan, zagen de Oostduinen er minder aantrekkelijk uit; het was daar zó dor dat er niet
veel meer dan wat helmgras en mos wilde groeien. Verder waren er hoge blinkend
witte stuifkoppen en grote diep uitgestoven stuifgaten.
Op een vroege voorjaarsochtend in 1892 was het echter met de rust in het duin gedaan:
er werd een houten keet geplaatst op een open plek aan de Pompstations-weg en
werkmateriaal als schoppen, bijlen en kruiwagens uitgeladen; de aanleg van de Nieuwe
Scheveningse Bosjes was begonnen!
Eerst werd het terrein enigszins geëgaliseerd door de hoge duintoppen af te graven en
het zand in de stuifgaten te storten. Daarna werd het hele terrein tenminste 0,5 m. diep
omgespit en met zwarte aarde en mest verrijkt. Een zwaar karwei omdat het allemaal
nog handmatig gebeurde en de wortels en stobben van vroegere bomen uitgehakt en
verwijderd moesten worden. Maar een eerdere serieuze poging tot beplanting van de
duinen had geleerd dat de bomen in de harde zandgrond onvoldoende diep wortelden
zodat een groot deel tijdens zware stormen weer omwaaide.
Oorspronkelijke aanplant
De aanplant bestond naast dennen –de bergden (Pinus mugo) en de Oostenrijkse den
(Pinus nigra subsp. Nigra) –
vooral ook uit veel loofhout en
langs de paden uit sierheesters.
Aan de randen rijen populieren
die als windscherm dienden.
Midden in het bos liet men een
mooie duintop ongemoeid.
Deze werd ingericht als
uitkijkpunt met op de top een
soort grote parasol met rieten
kap waaromheen zitbanken
stonden.

Op bovenstaand kaartje is af te lezen waar oorspronkelijk naaldhout en loofhout is
aangeplant. Vooral het middendeel van de Nieuwe Scheveningse Bosjes stond vol met
naaldhout. Aan de randen troffen we meer loofhout aan.

Oorlogsverleden
Anders dan de in de oorlogsjaren '40 – '45 totaal vernielde en kaalgeslagen Oude
Scheveningse Bosjes (foto boven) zijn de Nieuwe Scheveningse Bosjes grotendeels
gespaard gebleven. Ze hadden het geluk binnen de 'vesting Scheveningen' te liggen,
waardoor ze onbereikbaar waren voor de vooral in de koude laatste oorlogswinter
kapgrage bevolking van den Haag. De paar duizend Scheveningers die na de evacuaties
van 1943 in de vesting waren overgebleven hebben natuurlijk ook wel getracht
brandhout uit het bos te pakken te krijgen, maar dat was niet zo eenvoudig onder het
wakend oog van de aan de Badhuisweg gevestigde Duitse vestingcommandant en zijn
staf. Wel hebben de Duitsers zelf heel wat dennen uit het bos weggekapt; deze werden
vervolgens scherp gepunt in de weilanden rond den Haag in de grond gezet ter
voorkoming van de landing van geallieerde parachutisten.
Na de oorlog zijn de kale plekken in het bos opnieuw ingeplant. (onderstaande foto uit
1946) Het naaldhout is toen merendeels vervangen door loofhout.

Blauwe tram
Aan één kant grensde het terrein aan de Badhuisweg, de vooral in de zomer drukke
weg naar het Kurhaus. Vlak naast deze weg –daarvan slechts gescheiden door een vrij
brede strook groen– lag het tracé van de op 1 juli 1879 feestelijk in gebruik genomen
eerste stoomtram van Nederland, die het Rhijnspoorstation (het latere Station
Staatsspoor en tegenwoordige Centraal Station) met Scheveningen verbond. Nadat hij
in 1924 was geëlektrificeerd stond de tram vanwege de kleur van de wagons bekend
als de 'Blauwe Tram'. In 1957 is deze tramverbinding opgeheven, maar het brede
paardenpad en naastgelegen rechte fietspad in de bosjes herinnert ons nog aan de
plaats waar de rails gelegen hebben.

Conclusies AVN
De geschiedenis van de Nieuwe Scheveningse Bosjes leert ons dat er hier sprake is van
een cultuurbos dat geen enkele ecologische relatie meer heeft met de oorspronkelijke
begroeiing van de kalkrijke voedselarme duingrond. De eerste halve meter van de
Bosjes zijn stevig bemest en hebben daarmee een meer eutrofe bodemstructuur
gekregen dan in de rest van de binnenduinbossen langs de kust.
Het uitgangspunt van de klasse eiken/beukenbos op voedselarme grond gaat hier dan
ook niet op.
Ook het planten van beukenbomen op rij langs het fietspad ligt niet in de lijn der
historie. Er heeft hier nooit een laanbeplanting gestaan. De Blauwe tram had ruimte
nodig en derhalve is er in de tijd dat de tram hier reed veel en vaak uitgekapt en
ontstond er een eerder een kruidenrijke boszoom aan weerszijden van de trambaan. Op
de foto uit 1951 zien we enkele hoge iepenbomen langs de rails. (Het is jammer dat er
alleen een winterbeeld beschikbaar is).
Alhoewel het bovenstaande historische verhaal spreekt van aanplant van sierheesters
langs de paden is van oude foto’s uit de Scheveningse Bosjes vooral bekend dat het
toenmalige bosbeheer bestond uit boomstructuren zonder struiklaag.
Aanplant zijde Pompstationsweg
Aanplant van een lange beukenrij ter vervanging van iepen lijkt dus om meerdere
reden geen goede optie.
• Er is hier geen sprake van bosklasse eiken-beukenbos op voedselarme bodem.
• Er is hier geen sprake van een laanstructuur.
• Beuken zijn dominante bomen met een gesloten kroonstructuur.
• Onder beuken groeien nauwelijks andere planten. (licht tekort)
• Vanwege de standplaats zal er veel schaduwwerking zijn in het bovenliggende bos.
• Beuken geven een moeilijk verteerbare strooisellaag.
• Het aanplanten van een dergelijke eenzijdige rij bomen vermindert de biodiversiteit.
Aanplant zijde Brusselselaan
De entree van het fietspad aan de zijde Brusselselaan is nu een prachtige open
trechterstructuur waar in het voorjaar een bloeiende kruidlaag in de berm staat.
• Volgens het bomenregistratiesysteem van de gemeente stonden daar eerst eiken.
• Beuken zullen de groeimogelijkheid van de kruidlaag belemmeren.
• Beuken geven een duistere ingang aan het bos.
De AVN beveelt dan ook met klem aan om het beplantingsplan bij de Pompstationsweg
te wijzigen en een meer gevarieerde aanplant te doen met verschillende boomsoorten.
Daarbij is het belangrijk om aan de noordzijde van het fietspad een mantelboszoom aan
te leggen met struiken en lagere boomsoorten zoals Spaanse aak, struikiep, lijsterbes,
vlier, kornoelje, sleedoorn, meidoorn, duinrozen, etc. Dat verbetert de biodiversiteit en
maakt een natuurlijke zonering in het bos mogelijk.
De ingang bij de Brusselselaan behoeft eigenlijk geen toevoeging. Een open zonnige
bosstructuur is prima voor de natuur in dit deel van het bos. Mocht het nodig zijn om
pad en bos van elkaar te zoneren, dan is een scheiding met takkenrillen een goede
oplossing. Deze kunnen jaarlijks worden aangevuld met snoeihout en in de zomer
overgroeien met boskruiden.

