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Bij brief Tan den 16''=" Noyember 1877, n°. 50, afdeeling
Domeinen, schreef de Minister van Financien aan de heeren
Jlir. iS. C. A. Ver-iÏJiell, lid van de Provinciale Staten
van Zuidholland en van den Gemeenteraad van 's Gravenhage,
H. Witte, hortulanus der Universiteit te Leiden, en li. V,
Kociier, boomkweeker te Haarlem:
„ Teneinde mij, bij het beheer van het Haagsche Bosch ,
tegenover de verschillende daarover geuite gevoelens een vasten
on vertrouvi^baren leiddraad te verzekeren, gesteund door het
gezag van erkende deskundigen, zou ik over de maatregelen,
noodig tot goede instandhouding van dat bosch in zijn aloud
en teregt gewaardeerd karakter, eene commissie wenschen
te raadplegen, bestaande uit U en den Inspecteur der Rijksbeplantingen.
, Wel is reeds in 1§61 een gedrukt verslag verschenen van
vier deskundigen, in 1860 door den Gemeenteraad van's Gravenhage geraadpleegd, maar het advies dier commissie bepaalt
zich te zeer tot algemeene regelen om thans nog in ieder
opzicht te kunnen dienen. Ook is sedert 1861 de toestand van
het Bosch aanmerkelijk veranderd.
„ Sedert is nog van andere deskundige zijde, n. 1. door den
lieer Petzold, een advies uitgebragt, dat, hoe verdienstelijk
ook,- voor toepassing minder geschikt is, omdat het eene
geheele verandering voorstelt van het karakter van een groot
deel van het Bosch.
, Ik zou een advies vrenschen, dat, het tegenwoordig karakter
van het Bosch eerbiedigende, zich niet bepaalt tot algemeene
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regelen voor de behandeling, maar in groote trekken besclirijft
wat in de verscliillende vakken van het Bosch, over eene reeks
van jaren verdeeld, moet gedaan worden om zijne toekomst
te verzekeren, zonder het genot zijner schoonheid aan het
tegenwoordig geslacht te ontnemen."
Aan deze opdragt heeft do Commissie voldaan door het
uitbrengen van het volgende rapj)ort.
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dan ook voor de uitvoering daarvan een veel langer reeks van
jaren noodig zal vrezen.
Van hoeveel gewicht nu de stem des volks in het algemeen
moet geacht worden, meenden wij echter in dit bijzonder
geval ons niet door de vrees daarvoor te mogen laten afschrikken , een mandaat te aanvaarden hetwelk ons, hoezeer wij het
gewicht er van ten volle beseffen, inderdaad zeer welkom was,
daar toch het Haagsclie Tosch, als natuurmonument, ookor.s
zeer dierbaar is en zijn instandhouding voor 't vervolg ons
ter harte gaat.
Het kortelijk hier aangevoerde wijst Uwe Excellentie reeds
van zelf het standpunt aan, waarop wij ons, zoowel bij de
aanbeveling der middelen tot verbetering als bij de beoordeeling van den tegenwoordigen toestand en de oorzaken daar. van, plaatsen.
Twee zaken werden hier door Uwe Excellentie op den voorgrond gesteld, namelijk:
1°. verbetering van het Bosch en verzekering zijner toekomst en
2'. het verkrijgen dezer uitkomst zonder het genot zijner
schoonheid aan het tegenwoordig geslacht te ontnemen.
Dat-nu aan dien dubbelen eisch slechts tot op zekere hoogte
kan worden voldaan, valt in het oog. Offers toch zullen er noodzakelijk m o e t e n worden gebracht. Met overleg handelende,
behoeven zi] echter niet van dien aard te zijn dat het karakter
van het Bosch daaronder lijdt. Zeker is het, dat hier zeer veel
afhangt van de personen, die, èn nu èn ook voor het vervolg, met de leiding der werkzaamheden zullen zijn belast,
daar het ondoenlijk is , een volkomen leiddraad te geven, waarnaar gedurende eene zoo lange reeks van jaren als hier noodig
zal zijn, kan worden gewerkt. Dat er echter, ook bij de meest
omzichtige behandeling, een tijd komen zal dat het Bosch veel
van zijn eerbiedwaardigheid zal verliezen, valt niet te betwijfelen, daar de v e r j o n g i n g van het hout veel te lang werd
verwaarloosd en de thans aanwezige oude boomen het voor
een groot deel niet kunnen volhouden totdat de nieuwe aan-
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RAPPORT van de Commissie in zake het Haagsche
Bosch aan Zijne Excellentie den Minister van
Tinancien.

Toen wij, bij Uwer Excellentie's missive, in dato 16 November 1877, afd. Domeinen, n°. 50, nitgenoodigd werden
eene Commissie te vormen, teneinde, bij den tegenwoordig
min gunstigen toestand van het Haagsche Bosch, advies uit
te brengen omtrent de maatregelen, die zouden genomen
moeten worden tot goede instandhouding van dat Bosch in
zijn aloud en terecht gewaardeerd karaliter — een advies hetwelk, zich niet bepalende tot algemeene regelen voor de behandeling, in groote trekken zou moeten beschrijven wat in
verschillende vakken van het Bosch, over een reeks van jaren
verdeeld , moet gedaan worden om zijn toekomst te verzekeren,
zonder het genot zijner schoonheid aan het tegenwoordig geslacht te ontnemen, — begreep ieder onzer voor zich, dat
die taak ver van gemakkelijk was.
Algemeen bekend toch mag het geacht worden dat die toestand veel te wenschen overlaat; niet minder bekend is het
dat de pogingen, van hooger hand in den laatsten tijd in
het werk gesteld om daarin verbeteringen te brengen, bij het
publiek een slecht onthaal vonden.
Voor het oogenblik de kwestie geheel en al in het midden
latende , in hoeverre die pogingen al dan niet, in meerdere of
in mindere mate, rationeel mochten worden genoemd, bleek
toch afdoende dat zóó zeer ingrijpende maatregelen geen sympathie vonden; ook zal, naar wij vertrouwen, uit ons rapport
blijken dat de middelen, die naar onze overtuiging'de beste
uitkomsten beloven, veel geleidelijker zullen zijn, zoodat er
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wij ecliter later, om thans ons te bepalen bij de lagere gronden, die, aan de zuidoostzijde van liet hoogere en heuvelachtige terrein gelegen, alle naar de Boschsloot uitwateren,
met inbegrip van de zoogenaamde Pan, die, hoewel rondom
door hoogere gronden ingesloten, toch door middel van de
Oosterbeek in gelijke richting afwatert.
Dat deze lagere gronden aan de zuidoostzijde van het Bosch
een veel grootere uitgestrektheid bezitten, behoeven wij zeker
niet te herinneren. Wel kan het echter goed zijn, op te merken, dat zij zich eigenlijk in twee gedeelten splitsen, die in
menig opzicht vrij wat van elkaar verschillen en door de Laan
van Nieuw Oosteinde van elkander zijn afgescheiden. Het is
vooral het tusschen de Groote Vijvers en de Boschsloot gelegen
terrein, dat met en benevens de Pan hier en daar zeer laag
ligt en waterzuchtig is, althans voor zooverre het laatstelijk
nog niet is aangehoogd.
Tot verbetering nu van dien toestand staan twee wegen
open, namelijk:
1°. den grond te verhoogen;
2\

het waterpeil te verlagen.

Na breedvoerige bespreking kwam de Commissie tot het
volgende besluit:
Aangezien voor meest alle boomsoorten geen grooter vijand
bestaat dan een te hooge waterstand, vooral gedurende den
winter, in welk seizoen de boomen slechts betrekkelijk weinig
vocht kunnen verwerken en de wortels, voortdurend in het
water staande, tot rotting moeten overgaan;
aangezien de verharde aardkorst, welke men thans op 5 a 6
decimeter onder de oppervlakte vindt en die voor de wortels
ondoordringbaar is, door een te hoogen waterstand ontstond
en weer zal ontstaan, al worden de gronden goed gedolven;
aangezien, het eindelijk van het hoogste belang moet geacht
worden, het water in het Bosch naar verkiezing te kunnen
ververschen, en 's zomers een hooger stand dan het boe-

plantingen genoegzaam zullen ontwikkeld zijn, waartoe zeker
meer dan een halve eeuw noodig is.
Dat de toestand van liet Bosch een hoogst ongunstige is ,
blijkt reeds uit den aard der opdracht die de Commissie van
Uwe Excellentie ontving. Ook heeft de Commissie van 1860
hem reeds zoodanig genoemd, terwijl de heer Petzold nog
verder ging' in zijn verslag van 1871 en het Bosch als eene
beschouwde. Het ligt echter in den aard der zaak dat
het sedert nog verder moet zijn achteruitgegaan; immers bij
het blijven volgen van den ouden gebrekldgen weg kon dit
niet anders. Overtuigend zal zulks blijken, wanneer wij de
oorzaken nagaan, die tot deze uitkomst hebben geleid.
Ofschoon men, bekend met de groeiwijze van stam en takken,
de jaarlijksche ontwikkeling van een nieuwe houtlaag om de
reeds bestaande heen, in beginsel niet anders dan tot de slotsom kan komen, dat het leven van den boom o n b e g r e n s d
is, daar, wanneer uitwendige omstandigheden zijn groei niet
belemmeren, hij, hoe oud ook zijnde, jaarlijks als verjongd
wordt, is zulks toch in algemeenen zin in strijd met de ervaring, al worden er ook voorbeelden genoeg van patriarchen
onder de boomen gevonden , die de waarheid dezer stelling bevestigen. Men kan zelfs integendeel als regel aannemen, dat
het langer of korter leven van boomen afhankelijk is van den
toestand, waarin zij in bepaalde landen of streken verkeeren;
waarbij de gesteldheid van den bodem zeker allereerst in aanmerking komt. Ook moet in aanmerking genomen worden ,
dat de boomen in sommige streken, wanneer ze een zekere
hoogte bereikt hebben, aan luchtstroomen zijn blootgesteld,
die voor veler groei zeer nadeelig zijn, terwijl ook een te
dicht opeen gedrongen stand, die de normale ontwikkeling
belet, oorzaak is van verkorten levensduur. Van stormwinden,
die overal gelijken schadelijken invloed op de boomen uitoefenen , spreken wij niet.
De gesteldheid nu van den bodem kan van dien aard zijn
dat de boom jaren lang uitnemend groeit, tot eindelijk zijn
wortels in een grondlaag komen, die of dezer verdere ontwikkeling onmogelijk maakt of waaruit zij bestanddeelen putten, welke voor den boom schadelijk zijn.
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Wat derhalve met betrekking tot den levensduur der boomen
theoretisch regel schijnt, is werkelijk slechts uitzondering,
zoodat de boom gewoonlijk evenzeer bezwijkt, wanneer hij een
zekeren, echter voor geene soort met juistheid te bepalen,
ouderdom heeft bereikt, als elk ander schepsel.
Wanneer wij nu echter weten dat de oorzaken van vermindering in groei, van ziekte en dood, niet gezocht moeten
worden in de n a t u u r , dan ligt het voor de hand dat daar,
waar in een bosch een algemeene achteruitgang wordt bespeurd , ook een of meer zoodanige oorzaken moeten bestaan,
oorzaken, die wellicht niet geheel zijn weg te nemen en aldaar
als onoverkomelijke hinderpalen tegen een in het algemeen
hoogeren ouderdom der boomen moeten beschouwd worden ,
maar die men toch wellicht met goed gevolg zou kunnen bestrijden , terwijl zij, worden er niet in tijds doeltreffende maatregelen tegen genomen, een algeheelen ondergang der boomen
zullen ten gevolge hebben. Zoowel het ééne als het andereis
van toepassing op het Haagsche Bosch en terecht heeft de
heer van Zuijlen van Nijevelt dan ook reeds in zijne bekende
brochure gezegd:
, Zoo men schroomt tot dit radicale middel (de allengsche
veijonging) over te gaan — binnen veertig of vijftig, laat het
„zijn binnen tachtig of honderd jaren, bestaat geen Haagsche
„ Bosch meer." {*)
Ten opzichte der verjonging nu, inzonderheid, verkeert het
Haagsche Bosch in zeer treurigen toestand, en wel omdat
die veel te lang werd verzuimden, voor zooverre zij nog plaats
had, geschiedde op eene wijze, zoo ten eenenmale verkeerd,
dat men ze evengoed had kunnen achterwege laten.
Wat toch heeft men gedaan? De door storm opengevallen
plaatsen, meestal van veel te beperkte ruimte om er met succes
te k u n n e n p l a n t e n , werden eenvoudig ingeboet, en eigenlijk
heeft dan ook een werkelijke, doelmatige en deugdzame verjonging van het Bosch sedert lang in het geheel niet plaats
(*) Mr. H. F . Baron van Zuijlen van Nijevelt, Iets over het Haagsche
Bosch naar aanleiding van de daarover gevoerde discussie in de zilling
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 31 Julij 1860, 's Gravenhage,
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gehad. Het gevolg daarvan is, wat het noodzakelijk zijn moest,
nanaelijk dat een overgroot deel van het Bosch thans in een
vergevorderden staat van verval verkeert.
Een andere voorname oorzaak van den tegenwoordigen hoogst
treurigen toestand van het Ilaagsche Bosch is ongetwijfeld
deze, dat men verzuimd heeft, gestadig en vooral t i j d i g te
dunnen. Reeds hierboven is herinnerd, hoe een te dichto en
bedompte stand de normale ontwikkeling van den boom belet,
en dit geldt zoowel voor de wortels als voor de kronen. Hierbij
lag overigens hetzelfde dwaalbegrip ten grondslag, namelijk ,
dat men, om het Bosch goed in stand te houden, vooral de
bijl .tehuis moest laten en alles wat er eenmaal stond eenvoudig moest laten opgroeien, opdat, zoo het heette, het
Bosch maar gesloten en dicht mocht blijven. En waar anders
heeft die theorie nu toe geleid, dan dat het Bosch op vele
plaatsen zoo ijl geworden is, dat men het in zijn geheele
breedte kan doorzien? Ilerhalve heeft men juist het tegendeel
verkregen van wat men beoogde. Dit was trouwens te voorzien ; immers heeft men nu vele boomen behouden, die sedert
lang hadden moeten vallen; het houtgewas is daardoor veel
te spichtig omhoog gejaagd, heeft in het algemeen geene
daaraan geëvenredigde dikte van stam verkregen, is uitsluitend
in den top gegroeid, terwijl de zijtakken, die de dichtheid aan
het Bosch moesten geven, bij gemis aan licht en lucht afgestorven zijn.
En ware dit nu,, nog alles, maar er is meer. Dit spichtig
en dun opgeschoten hout is namelijk een krachteloos gewas,
een ziekelijk en onoogelijk bestanddeel van het Bosch, dat
wellicht meer dan iets anders bijdraagt tot dien ontredderden
toestand van vele bosehgedeelten, waartegen geene middelen
meer kunnen worden aangewend, omdat het daartoe te laat
is. Het dunnen daarvan zou niet meer baten, ja zelfs niet meer
raadzaam zijn, daar de overblijvende spichtige, topzware stammen , op die wijze van hun onderlinge beschutting beroofd,
gewis zouden bezwijken.
Dat ook door een te laat snoeien, waarbij te zwaar geworden takken moesten worden afgezet, vele boomen bedorven
zijn, wil de Oommissie slechts in het voorbijgaan opmerken,
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Daarentegen moet zij nog uitvoeriger wijzen op een andere
oorzaak, die aan vele plaatsen een hoogst nadeeligeu invloed
had, namelijk op de weinig bevredigende gesteldheid vanden
grond, welke van dien aard is, dat de wortels zich niet normaal konden ontwikkelen. Het zoogenaamde storten der boomen is een in het Haagsche Bosch zeer veel voorkomend
verschijnsel, en als men zulke boomen tegen den grond ziet
liggen, met hunne dikwerf zeer uitgebreide wortelzolen, dan
merkt zelfs een onkundige op, hoe abnormaal hun wortelgroei
in vele gevallen was en tot hoe geringe diepte de wortels
doordrongen. Den bodem onderzoekende, verwondert men zich
echter niet langer over dien bijzonderen groei, daardewaterzuchtigheid van den grond en de vast samenhangende veenlaag, die men al spoedig aantreft, aan de boomen een dieper
wortelen onmogelijk maakten.
Dat een aanhoudend, vooral gedurende den winter, te hooge
waterstand en wel inzonderheid bij een v e e n a c h t i g e n , zeer
veel vocht opslurpenden bodem, op den langen duur voor den
groei van het boomgewas nadeelig moet zijn, ligt voor de
hand. De ontwikkeling der benedendste jonge haarworteltjes,
die alleen bestemd zijn om voedsel uit dien bodem op te nemen,
wordt er door tegengegaan, of, zoo dit al niet geheel, dan
sterven zij toch spoedig na hunne ontwikkeling af en wordt
de boom derhalve op den duur van een deel zijner meest onmisbare organen beroofd. Bovendien, zoo onze boomen gedurende den winter al niet geheel in den toestand van rust verkeeren, is hun leven in dat jaargetijde toch veel minder actief
dan gedurende den zomer, inzonderheid ten aanzien van het
waterverbruik, 's Zomers toch, wanneer, vooral over dag, verbazende hoeveelheden water door de huidmondjes der bladeren
verdampen, moet er door de wortels zeer veel worden aangevoerd, zal het evenwicht niet verbroken worden. Gedurende
den winter echter verdampt er betrekkelijk zeer weinig water,
alleen door de huidmondjes der jongste twijgen, en mag den
boom slechts zooveel water door de wortels worden toegevoerd, als noodig is voor de verdere vorming der teeltlaag
tusschen hout en bast, die weldra het allereerste voedsel aan
de uitbottende knoppen zal verstrekken, maar waaruit voor-
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namelijk de nieuwe hout- en evenzoo de nieuwe bastlaag zal
ontstaan. Zijn nu de wortels juist gedurende den winter steeds
van water omgeven, dan wordt daardoor een tegennatuurlijke
toestand geboren, die op den langen duur voor den boom
noodlottig moet zijn. Wij drukken er echter op, dat de aard
van den grond dien nadeeligen invloed zoowel kan matigen,
ja schier onschadelijk kan maken, als hem kan verergeren.
Dit laatste nu is op vele laag gelegen gedeelten van het Haagsche Bosch het geval.
Zoo zijn er dus drieërlei oorzaken, die voornamelijk tot den
tegenwoordigen ongunstigen staat van het Bosch aanleiding
gaven en, kortelijk omschreven, hierop nederkomen:
1°. dat een tijdige verjonging ten eenenmale verzuimd i s ;
2°. dat er gebrekkig en niet tijdig werd gedund;
3". dat de gesteldheid van den grond aan vele plaatsen van
dien aard is , dat zij een normale ontwikkeling der
wortels verhinderde en daardoor o. a. ook aanleiding
gaf tot het veelvuldig scheef- en omwaaien der boomen.

Zijn nu hiermede de oorzaken van verval omschreven, zoo
kunnen wij er thans toe overgaan, (Ie middelen tot verbetering
aan te wijzen, hoofdzakelijk hierop neerkomende:
1°. een met de grootste omzichtigheid en veel kennis uitgevoerde v e r j o n g i n g van het Bosch, in vakken niet
grooter dan voor de jonge aanplantingen vereischt worden en met behoud der monumentale boomen:
2°. voortdurende zorg dat de jonge aanplantingen bij tij ds
worden gedund, ook dat het bestaande hout op die
enkele plaatsen gedund worde, waar zulks nog van nut
kan zijn; vele half of zelfs reeds geheel doode boomen
toch staan andere in den weg, die nog alle geschiktheid hebben om zich krachtvol te ontwikkelen, zoodat
onverwijlde opruiming daarvan gebiedend noodzakelijk is;
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zemwater van tijd tot tijd wensclielijk is, oordeelt de Commissie :
1°. dat het Haagsclie Boscli van het boezemwater van Delfland moet worden afgesloten;
2°. dat alle vijvers en wateringen in het Bosch verbeter;!,
verdiept en door doorgraving of duikers met elkander
in verband moeten gebracht worden;
3°. dat in den oostelijken hoek van het Bosch een stoommachine van vier paardekracht moet worden gesteld,
teneinde in den winter het peil behoorlijk laag (bij
voorbeeld 3 a 5 decimeter beneden den winterwaterstand
van Delfland) te houden en 's zomers het water naar
verkiezing op te malen. Een grooter verschil dan het
hier genoemde acht de Commissie niet wenschelijk;
4°. dat in de afsluiting van den boezem twee duikers worden geplaatst met kleppen als: één onder den rijweg
bij de Bosehwachterswoning en één waar nu de Tentvijver in de Boschsloot uitloopt, en dat in de sloot noordoostelijk van de Laan van Nieuw Oosteinde door het
plaatsen van tw^e schuifdeuren gelegenheid worde gegeven tot het schutten van schuiten.
De kosten dezer werken ramen wij als volgt:
Voor eene stoommachine van vier paardekracht met centrifugaal drijfrad, fundeering, stellen, voor- en achterwaterloopen,
met de noodige afsluitingen tot uit- en inmalen en gebouw
tot bedekking
f 4500
Arbeiderswoning aan het machinegebouw grenzende

1500

Twee duikers en'twee schuifdeuren

1500

Het afsluiten van den boezem en andere onvoorziene uitgaven

500
f 8000
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verbetering van de grondlaag, in dier voege dat:
a.

het blijvende lioutgewas daardoor zooveel mogelijk
gebaat wordt;

h.

de voorspoedige ontwikkeling en groei der jonge
plantsoenen ten volle wordt verzekerd.

Deze drie zaken zijn dan ook, naar het eenstemmig oordeel
der Commissie, de hoofdpunten waarop het aankomt, de onmisbare grondslagen, waarop elke verbetering van dentegenwoordigen toestand moet berusten, die .anders onmogelijk is.
Zooals reeds A^erd aangetoond, is een goed geregelde verjonging op vele plaatsen onmisbaar en voor de instandhouding
van het Bosch in de volle beteekenis van het woord een levenskwestie. Zal die verjonging echter met het gewenschte gevolg
plaats hebben, dan moet vooraf de grond in zoodanigeu toestand gebracht worden, dat het daarop uit te planten gewas,
niet alleen aanvankelijk, maar ook duurzaam, welig en krachtig
kan groeien. Dat hij daarvoor tot op een genoegzame diepte
losgemaakt moet worden, spreekt van zelf En daar nu, zooals straks reeds werd opgemerkt, het houtgewas voor een aanzienlijk gedeelte van het Bosch overlast heeft van waterzuchtigen grond, zoo is er niets natuurlijker dan dat de Commissie
allereerst hare denkbeelden betreffende dit punt te kennen
geeft. Tot recht verstand zullen hier echter enkele opmerkingen moeten voorafgaan betreffende het terrein.
Zooals bekend is, vormt het Haagsche Bosch eene lange,
van het zuidwesten naar het noordoosten zich uitstrekkende
strook, aan de noordwestzijde grenzende aan de Benoordenhoutsche-, aan de zuidoostzijde aan de Bosehsloot, zoodat hier
afwatering bestaat naar twee zijden in Delüands boezem: de
eene naar de eerst-, de andere naar de laatstgenoemde sloot.
De hooger gelegen grond, de eigenlijke kern van het Bosch
en zich over zijne geheele lengte uitstrekkende, ligt meer binnenwaarts, ofschoon het naast bij de Benoordenhoutsche sloot,
waarvan het gevolg is dat de laag gelegen en waterzuchtige
strook, die in deze sloot uitwatert, wel een aanzienlijke lengte,
maar slechts geringe breedte heeft. Over deze strook spreken
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De kosten van gebruik zullen bedragen over 50 werkdagen
van het jaar;
200 hectoliter steenkolen ad f 0.80

f

50 dagen arbeidsloon ad f 2

160
100

Vet, olie en diversen

40
f

300

Voor de bediening van zulk een machine kan een gewoon
arbeider worden gebruikt, terwijl de eenvoudige constructie
weinig aanleiding tot reparatien geeft.
Ofschoon de Commissie de betrekkelijk groote uitgaven van
daarstelliug en gebruik dezer inrichting niet wil voorbijzien,
blijft zij bij haar voorstel, omdat h e t , volgens hare overtuiging, het zekerste middel is om ongeveer dertig hectaren,
zijnde wel het kleinste, maar gewis niet het minst bezochte
gedeelte van het Bosch, reeds onmiddellijk zeer te baten, den
groei der nieuwe aanplantingen te verzekeren en de vele oude,
nog goede, deels prachtige boomen te behouden; terwijl de
aanneming van het systeem van ophooging slechts die gedeelten kan helpen, waarop men al de bestaande boomen laat
vallen, eene wijze van verjonging, die wij, zooals later zal
blijken, op geen enkel punt van het Bosch onvoorwaardelijk
willen aanbevelen.

Overeenkomstig het hierboven aangehaalde neemt de Commissie de vrijheid, het volgende voor te stellen:
A.

Liage g r o n d e n , i i i t w a f e r e n d e i n d e Bosch<$loot.
a.

Algcmeene maatrerjelefi.

V. Het plaatsen van een stoomgemaal, afsluiting van den
polder en verdere daarmede in verband staande werken,
hierboven reeds uitvoeriger beschreven.
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2'. Het verbinden van den Tentvijver met den Grooten Vijver
en veel door middel van doorgraving van den Klaverlioek
en de Laan van Nieuw Oosteinde, waardoor een brug
aldaar noodzakelijk wordt.
Mochten evenwel tegen zoodanige doorgraving groote
bezwaren bestaan, dan zou de verbinding dier waters ook
door een duiker bereikt kunnen worden. Voor de ververscbing en geregelde doorstrooming is bier bet eerst
aangewezen middel echter veel wenschelijker.
8^ De onderlinge verbinding en vermeerdering der wateringen in de groote Beukenplantage en de Pan.
4''. Verbinding van den Tentvijver met het water tusscben
de Laan van Caroliuenburg en de Boschwachtei-swoning ,
door middel van een duiker of riool met zinkputten.
5°. Het uitdiepen van alle vijvers en slooten en, waar dit
noodig blijkt, voorziening der kanten.
G^. De aanvoer van afgegraven duiczand ter v e r b e t e r i n g
v a n den g r o n d , in niet te groote hoeveelheid, acht
de Commissie wenschelijk; ophoogen echter als z o o d a n i g acht zij, b ij g o e d e b e m a 1 i n g, niet noodig.
7". Bij het hieronder aanbevolen delve]i moet gezorgd worden dat de harde veenlaag gebroken wordt, waardoor
voor elk gedeelte de diepte, waarop zal moeten worden
gedolven, wordt bepaald. Voorts moet de humuslaag
komen op 30 centimeter onder de oppervlakte, en de
tweede streek, met het zand vermengd, daarboven. Bij
deze bewerking zal, zooals men dit noemt, met een
dubbele hei moeten gespit worden.
b

Plaatselijke maatregelen.

L De geheele strook tusschen de Boschsloot en het
daaraanvolgende hoofdvoetpad.
1°. Het gedeelte van de kleine Hertenkamp tot aan de
kweekerij bij de Boschsloot bij vakken verjongen en wel
volgender wijze:

17
a.

langs de sloot een strook van 5. tot 10 meter breedte
scliooumaken, delven, den grond verbeteren en met
eilïenliakhout beplanten;

b. jaarlijks, bij afwisseling aan de oost- en vyestzijde, van
de uiteinden beginnende, met behoud van goede of
schilderaehtige boomen, gedeelten van hoogstens 50
strekkende meter verjongen.
2°. De strook tusschen den Grooten Vijver en de Bosclisloot reeds in behandeling zijnde, ligt dit gedeelte buiten
het advies der Commissie. Zij stelt echter voor, die gedurende de eerstvolgende jaren verder te laten rusten
en haar daarna te behandelen als hierboven is aangegeven.
II. De Beukenplantage.
Het hout is hier nog in voldoenden staat en vereischt slechts
doelmatig onderhoud.
III. De Meezen- of Klaverhoek.
Doorgraving tot verbinding der beide vijvers, den grond
aanvfenden tot plaatselijke verhooging.
IV. De Pan.
1". Het water aan de westzijde van het Controleurslaantje
verbreeden en verdiepen, in welk geval, bij de verlaging van het waterpeil, de Pan ongetwijfeld droog zal
worden. Met het oog op de schoonheid van dit gedeelte,
zouden de iepen van dat laantje moeten vallen en zou ,
door verlegging van dezen weg en enkele andere wijzigingen , van de Pan veel partij zijn te trekken, in verband met het natuurlijk karakter van het Bosch.
2°. Door middel eener flinke doorgraving het water van den
Panvijver en den Beekvijver vereenigen, waardoor het
leggen eener voetbrug aldaar noodzakelijk wordt.

■18
B.

IjHge s t r o o k l a n g s d e ISenoorilenhou^seSte s l o o t .
COekkingO

De boomen, welke daar staan, zij n gedeeltelij lc ft'oed, som
mige zelfs zeer goed: deze moeten dus ballonden blij ven. Waar
open plekken zij n of zullen vallen, den grond aanhoogen ,
delven en met geschikte boomen als: populieren, abeelen ,
elzen, esselien, wilgen enz. inplanten. Waar voorloopig geen
ophooging kan plaats vinden, greppels maken voor de weg
vloeing van het water.

O.

Hoogere gronden.

1. Strook tusschen het Kerkpad en het sub B vermelde
lage gedeelte.
Dit gedeelte draagt de onmiskenbare blij ken vanj aren lange
veronachtzaming. Met uitzondering van een paar plaatsen, de
eene tegenover de Societeitstent, de andere in het noordelij ke
gedeelte onder de gemeente Wassenaar, waarop derhalve het
onderstaande geen betrekking heeft, als zij nde daartoe alge
meene maatregelen van onderhoud voldoende, bestaat het groo
tendeels uit beuken, veel minder eiken en enkele iepen, die
zóó dicht bij eenstaan, dat daaronder slechts weinige fraaie
ontwikkelde boomen gevonden worden.
Zooals het daar gesteld i s , kan het zeker nog j aren lang
in stand blij ven, daar de boomen elkaar beschutten en als het
ware ten steun strekken. Ze zullen echter, in plaats van ste
viger , slanker en ij ler worden en derhalve zal dit gedeelte niet
alleen zij n karakter, m a a r , wat meer zegt, weldra ook zij n
wndkeerend vermogen gaan verliezen, daar de naakte, slechts
aan den uitersten top bebladerde stammen de sterke lucht
stroomen dan niet zullen kunnen tegenhouden.
Het is derhalve wenschelij k, ook hier i n tij d s maatregelen
ter verj onging te nemen, en de Commissie acht het noodig,
r e e d s n u met dezen maatregel te beginnen, daar de' nood
nog niet dringend is, en men derhalve, thans daarmede aan
vangende, er langzaam mee kan voortgaan.
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Zij stelt daarom voov, jaarlijks, op twee of drie uit elkander
gelegen plaatsen, vakkeu van ± V4 hectare te verjongen.
Hierdoor zullen geen hindei'lijke open plekken ontstaan, maar
integendeel sleclits plaatselijke lichtvakken, die aan het geheel
aldaar een opwekkender en schilderachtiger aanzien zullen
geven. Op die wijze zou dit werk over een lange reeks van
jaren verdeeld kunnen worden. Dan zal ook dit gedeelte in
goeden staat gebracht zijn tegen den tijd dat het anders
onvermijdelijk geheel zou moeten vallen.
Wat de wijze van bewerking van dit gedeelte betreft, hieromtrent valt het volgende op te merken:
a. De bovenbedoelde vakken moeten zoodanig gekozen worden dat de enkele fraaie boomen of boomgroepen daarbuiten vallen.
b. De vakken moeten geheel gedolven worden ter diepte
als de toestand van den ondergrond dit noodig zal maken.
De humuslaag moet ook hier 30 centimeter onder de
oppervlakte komen.
c. Ter beplanting worden aanbevolen; vooral beuken, voorts
eiken en ook op verschillende plaatsen onderhout als:
eschdoorn, doorn, spaansche aak, hulst, vogelkers enz.
(/, De boomen moeten gedeeltelijk op zoodanigen afstand
van elkaar geplaatst worden, dat zij zich, na latere
dunning, volkomen kunnen ontwikkelen ; op tijdig dunnen zal streng moeten worden toegezien. Deels echter
moeten ze, ten getale van drie tot vijf, op hoogstens
3 meter onderlingen afstand geplant worden, metgrools
ruimte daaromheen, waaruit groepen ontstaan, die op
zich zelf een geheel maken en, door hun gedrongen
stand, steeds schilderachtige vormen aannemen
2. De zoogenaamde Lamme Hoek.
Dit is een der schoonste gedeelten van het Bosch en moet,
volgens het eenstemmig oordeel der Commissie, vooreerst
onaangeroerd blijven.
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3.

De strook tusschen de Pan en den Grooten Vijver.

Ook in dit gedeelte bevinden zich onderscheiden fraaie
boomen. Er staan er echter vele, die, zoowel voor het behoud
der eerste, als in het belang van deze geheele strook, verwijderd moeten worden. De daardoor ontstane ruimten moeten,
naar de omstandigheden dit dan zullen medebrengen, worden
gedolven en ingeplant met boomen voor hoogen zandgrond
geschikt, Dit werk inzonderheid vereischt de meest mogelijke
kennis en omzichtigheid.
Hoewel de Commissie er ver van af is, om in ons Haagsche
Bosch nieuwe elementen te brengen, aarzelt ze toch niet, voor
dit gedeelte ook zeer enkele, voor de aldaar gevonden toestanden volkomen geschikte boomen aan te bevelen, waardoor een voor het oog aangename afwisseling van bladvorm
en kleur ontstaat, zonder dat het oorspronkelijk karakter
daarom geweld wordt aangedaan.
Hiervoor beveelt de Commissie aan: bruine benken, platanen, enkele amerikaansche eiken, die zich door snellen
groei of bladverkleuring kenmerken, tamme kastanjes, acacia's
(robinia); voorts berken, eschdoorns en abeelen. Overigens
ontraadt zij ten sterkste u i t b r e i d i n g van uitheemsche
boomen.
D.

Wegen en Paden.
a.

Het Groote slag.

De eiken, begrenzende het M a l i e v e l d , moeten zonder verwijl om den anderen geveld worden.
h. Het Kerkpad.
Het komt der Commissie noodzakelijk voor dat het Kerlcpad
als rijweg, van de Bosch wachterswoning af tot aan de Laan
van Nieuw Oosteinde, op voor een hoofdweg voldoende breelte
gebracht worde. Daar dit echter onmogelijk kan geschieden
zonder opoffering van een aantal zware en schoone boomen,
die de Commissie noode zou zien vallen, stelt zij voor, veeleer
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een n i e u w e n rijweg aan te leggen over de liooge gronden , volgens de richting op de kaart aangegeven. De boomen,
die hiervoor zullen moeten vallen, zijn van geen w a a r d e
voor het Bosch en toch reeds begrepen in de sub C 1 aanbevolen verjonging.
c. Hoogst wenschelijk komt het der Commissie voor, ook
een rijweg r o n d o m h e t g e h e e l e B o s c h aan te legg e n , zooals in hoofdrichting met zwarte stippellijnen op de
kaart is aangeduid. De Commissie heeft die lijnen met aandacht onderzocht en zoo nauwkeurig mogelijk op de kaart
gebracht. Niet alleen worden alle werkelijk fraaie boomen door
deze aan dien weg gegeven richting bespaard , maar vele schilderachtige partijen, die nu verscholen zijn, zullen dan aan den
dag worden gebracht.
Beu groote leemte toch moet het geacht worden, dat het
Bosch per rijtuig slechts voor een zeer klein gedeelte kan
worden bezocht. Eerstens wordt het bezoek daardoor voor
velen, die te oud of te zwak voor uitgestrekte wandelingen'
zijn, onmogelijk; evenzoo — en dit is zeker wel het meest
te betreuren — voor vele vreemdelingen, wien of de tijd ontbreekt of die, onbekend met den weg, een gedeelte voor het
geheel nemen. Bovendien beweert men zeker niet te veel door
te zeggen dat in een residentie groote behoefte bestaat aan
gelegenheid voor rijtoeren in een belommerde streek, in welke
behoefte hier gemakkelijk kan worden voorzien, terwijl daardoor tevens de wandelaars als van zelf uitgelokt zullen worden
tot een drukker bezoek van boschgedeelten, welke onder de
schoonste kunnen gerekend worden en waarvan thans slechts
betrekkelijk weinig genoten wordt.
cl. Wat de wandelpaden betreft, deze moeten op vele plaat-sen aangehoogd en over het algemeen verbeterd en doelmatiger
onderhouden worden, Ook de lijnen en de richting dier paden
laten op vele plaatsen te wenschen over. De Commissie ivil
hier geen afgestoken banden voorstellen, zooals in parken en
tuinen behooren; deze toch zouden hier volstrekt niet passen,
maar men vindt er nu niet zelden Ijruisingen en vormen, die
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het oog hoogst onaangenaam aandoen en evenmin in harmonie
zijn met een natmirboseh, als zelfs geschikt voor een kunstaanleg. Daar bovendien de witte afgebezemde paden zoo sterk
tegen den donkereu boschgrond uitkomen, hinderen die lijnen
des te meer.
Ook vermeerdering van goed onderhouden rustbanken zal
meer tot bezoek van voetgangers uitlokken.

Algemeene Opmerkingen.
Met betrekking tot het algemeen onderhoud der boomen
moet vooral niet vergeten worden, de door stormwind of .hoe
ook ontstane wonden tijdig, of — waar dit tot dusverre verzuimd werd -- onverwijld, voor inwatering te vrijwaren, waartoe
opvulling van betrekkelijk k l e i n e wonden met portlandceraent, van zeer gr o o t e , door inmetseling met steen in dezelfde
specie, proefondervindelijk gebleken is, uitstekende residtaten
op te leveren.
Ofschoon snoeien of hakken in een wild bosch niet mag aanbevolen worden, moet men toch in het oog houden, dat men
hier niet met een „ Urwald'' te doen heeft en onmogelijk van
onderhoud kan gesproken worden, zonder dat tevens aan tijdig
hakken en snoeien, zij het ook in zeer b e p e r k t e n zin,
wordt gedacht. Men zij echter hierbij ten zeerste op zijn hoede
tegen overdrijving, daar deze in dit geval veel nadeeliger zou
zijn, dan wanneer het geheel werd nagelaten.
Daar uit de ontwikkeling der boomen in het Haagsche Bosch
voldoende blijkt dat de grond, bij doelmatige bewerking, voor
den boomgroei alleszins geschikt is, zal bemesting slechts bij
uitzondering noodig zijn.
Wij hebben in dit rapport getracht, zooveel mogelijk aan de
door ons aanvaarde taak te voldoen en de middelen aangewezen, welke, naar onze overtuiging, voor het Bosch in zijn
gewaardeerd karakter tot instandhouding moeten strekken.
Te betreuren is het, dat niet reeds onze voorouders met dit

werk begonnen zij n en gezorgd hebben dat in die beplanting
een geregelde opvolging van generatiën behouden bleef, die
er nu geheel ontbreekt, daar alle inplantingen vanopengeko
men vakken blij kbaar tot uu toe zij n geschied zonder toe
passing van de vereischte kennis en smaak.
Nu zullen er voor de instandhouding offers gevorderd worden,
die bij een geregelde verj onging onnoodig waren geweest, en
bepaald onmogelij k is het om het verwaarloosde te herstellen,
zonder dat de werken, daartoe noodig, aanmerkingen van het
publiek zullen uitlokken.
Wij weten zeer goed, dat, wordt ons rapport tot regel der
toekomstige werkzaamheden aangenomen, de betrekking van
hen, die met de uitvoering belast zullen zij n, niet gemakkelij k
kan worden genoemd, maar voorbedachteïij k omschreven wij
de werken uitvoerig, daar men niet weet, welke personen in
een lange reeks van j aren met de uitvoering belast zullen wor
den en ■ wij niets méér vreezen dan een te grooten ijver voor de
verjonging. Bij eiken stap, die daartoe gedaan wordt,moeten
de meeste kennis en smaak, bij nauwgezette overweging van
het vóór of tegen , tot leiddraad strekken; zoo licht toch wordt
door iemand, die van houtkultuur zij n studie heeft gemaakt,
het schilderachtige en poëtische uit het oog verloren, en dat
is niet te verwonderen, daar zij slechts zelden in overeen
stemming zij n te brengen met gezonde theoriën over hout
productie; een half doode boom, een moerassige plek, waar
een waterplas een kleine spiegeling geeft van groen en lucht,
woekerende planten als hop en klimop, mossen op de stam
men en wildgroeiende struiken aan de waterkanten, door ge
brek aan steun reeds half in den vij ver gestort, zij n voor een
houtvester gruwelen, en toch, hoe aangenaam zijn de indrukken
daarvan op onzen geest. Wij , vrienden van het Haagsche
Bosch, verlangen of wenschen dat geen ander karakter daar
aan worde gegeven; wij hopen de plaats te behouden,'waar
de schilders hunne studiën voortzetten, de dichters inspiratie
zoeken en waar het schoonheidsgevoel der bezoekers in de
school der natuur wordt gekweekt. Al komt de uitgestrektheid
van ons Bosch niet in vergelij king met die van vele in andere
landen, de gegevens zij n er in overvloed om er ons trotsch
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op te doen zijn en bij een goede behandeling zullen wij er
trotscli op mogen blijven.
Alles bangt af van de personen, die met de leiding der
werken zullen worden belast; het moeten steeds mannen zijn,
die, buiten hunne ervaring in lioutkultuur en hunne lokale
kennis, liefde hebben voor ons Bosch, een innig gevoel bezitten voor het schoone der natuur en die het fraaie in vormen en groepeeringen hun leven lang hebben bestudeerd.
Niets zal der Commissie aangenamer zijn, dan dat haar
onderzoek en advies moge bijdragen tot werkelijke verbetering
en duurzame instandhouding van een der schilderachtigste
plekjes in ons Vaderland.
's Gravenhage, 9 Februarij 1878.
VEE HUELL, Voorzilter.
'

WITTE.

E. W. BoEE.
ZOCHEK.

i^'rï'■::•'■ y^fiwr^

