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Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

Rond De Wolf in Lisse zijn nog
hagen in het land terug te vinden.

Ruimte voor de haag
Een halve eeuw geleden waren ze nog volop te vinden in het
bollenland: hagen. Ze hadden een functie en er was genoeg keuze.
Vooral de els was populair. Schaalvergroting maakte een einde aan
de haag. Ze komen echter wel weer terug.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

‘W

aar de bloembollenkwekerijen in ons afwisselend klimaat vaak van
heftige zeewinden hebben te lijden, blijft het wenselijk voor beschutting der kwekerijen zorg te dragen.’
Dat schrijven Van Stijgeren en Boschman
in hun boek Bloembollenteelt uit 1935.
Wat volgt is een uitgebreide verhandeling
over het aanplanten van hagen in het land
en rondom huis en schuur.
De functie van de hagen was duidelijk:
breking van de wind. Er was echter nog
een voordeel. De hagen zorgden ook voor
een indeling van de kwekerij in de diverse
hoeken. Hoewel vaak wordt beweerd dat
de haagbeuk de meest populaire soort was
om hagen van te maken, blijkt dat niet uit
het overzicht van bruikbare soorten die Van
Stijgeren en Boschman geven.
Bladverliezende hagen, die het beste zijn
te gebruiken in het land, zijn er genoeg.
Vijf komen in aanmerking voor aanplant
rondom de percelen. Naast de al genoemde

haagbeuk waren dat de els, de beuk, de
meidoorn en de linde. Elke soort heeft zijn
voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel van
de haagbeuk vinden de schrijvers het late
bladverlies. De haagbeuk houdt in de winter
zijn blad vast en pas eind april, vlak voordat
het nieuwe blad zich ontvouwt, laat hij het
blad los. Dat komt in het te velde staand gewas terecht en moet er met de hand worden
uitgeraapt. Dat ‘maakt de haagbeuk minder
waard om in de bollenkwekerij aangeplant
te worden.’ De linde is wel mooi, maar
vraagt veel onderhoud en vakmanschap.
Ook heeft linde relatief veel ruimte nodig,
en dat kost land waarop bollen worden
geplant. De els is eigenlijk nog het meest geschikt, omdat die al vroeg in het blad staat,
waardoor al in het voorjaar de wind gebroken wordt. ‘Het is hierom, dat hij als goed
bruikbaar materiaal door den bollenkweker
gaarne wordt aangeplant.’
Rondom huis en schuur lenen liguster,
taxus en Thuja zich voor aanplant. Vooral de
laatste twee zijn te duur om in het land te
gebruiken.

Het aanplanten van de bladverliezende hagen kan het beste in het najaar gebeuren. De
beste plantrichting is noord-zuid. Dan is de
schaduwwerking van de haag het geringst.

PLANTACTIE
Twintig jaar geleden groeide in de Duinen Bollenstreek het besef dat de hagen in
hoog tempo aan het verdwijnen waren.
Van de 270 kilometer haag die er begin
1900 stond, was begin 21e eeuw nog
maar 35 km over, waarvan 10 km echt op
percelen. Op initiatief van de Agrarische
Natuur- en Landschapvereniging Geestgrond werd een plantactie gestart, waarbij met subsidie hagen konden worden
aangeplant. Daardoor is met name langs
de wegen in de streek een flink aantal
kilometers haag opnieuw aangeplant.
Daarbij is gekozen voor inheemse soorten
als haagbeuk, veldesdoorn en liguster. De
wind hoeven ze niet meer tegen te houden, maar ze geven het landschap van de
Duin- en Bollenstreek wel een vriendelij25 oktober 2019
ker karakter. En dat is ook veel waard.
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