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Bomenroute 2
Ontdekkingstocht door het 

statenkwartier

De bomen in de wijk vallen eigenlijk niet  
zo op. Ze zijn er gewoon: ze vormen de 
 contouren waartegen onze mooie wijk zich 
af tekent. Maar, het loont de moeite wat 
beter te kijken. Naar de  oude iepen die 
er vanaf de aanleg van het Staten kwartier 
staan, naar de dennen die het zand bij 
elkaar houden, naar de schaduwrijke 
 platanen die zorgen voor een  mediterrane 
sfeer op een klein pleintje. De viering 

Wandelen langs 
 bijzondere bomen  
in het Statenkwartier

Voor meer informatie kijk op: 
www. statenkwartier. net

van 100 jaar Staten kwartier is een uitgelezen 
 moment om even bij de bomen stil te staan.

De bomen in de wijk zorgen niet alleen voor 
een mooie entourage. Ze houden de lucht 
schoon, zorgen voor de opname van regen
water en verlagen de temperatuur in de 
zomer. Hoe meer groen, hoe beter. Hoe meer 
bomen, hoe beter. We geven dit jaar, samen 
met de  gemeente, een extra voorzet. Het 

asfalt op het Prins Mauritsplein gaat weg. 
Er komt een  (herdenkings)boom voor in 
de plaats waaronder kleine  kinderen in de 
schaduw kunnen spelen. Daarnaast gaan 
we het pleintje verfraaien met planten en 
struiken die de bio diversiteit bevorderen.

Wij hopen dat ook u, via deze route, 
nieuwe stappen wilt zetten naar verdere 
vergroening van de wijk.

De wandelroutes

De bomen zijn in twee routes 
samengebracht: route 1 en route 2.
Beide routes beginnen in de tuin 
van het Gemeentemuseum en 
 eindigen op het prins Mauritsplein. 
De bomen zijn op de plattegrond 
aangegeven met een cijfer:   1  
voor de eerste boom op de route,   
2   voor de tweede boom enz.

U vindt op iedere boom van de 
routes een bordje met o.a. een 
QR code. Scant u de code met uw 
smartphone, dan ziet u historische 
foto’s van de bomen in hun om
geving op www.statenkwartier.net.

U kunt de route aanvullen met 
uw eigen foto’s en verhalen over 
bomen in de wijk door ze te 
 uploaden naar de website.



1  De bomenroute start in het Museon. In de 
ontvangsthal neemt u de deur naar de tuin. 
Loop het pad af en u ziet een prachtige 
notenboom (Juglans Gulantifolia Cordi
formis), ook wel hicorynoot (Carya tomen
tosa) genoemd. De stamomtrek is 237 cm. 
De boom is ruim 10 meter hoog.

  Door de tuin loopt u verder, op de hoek 
een prachtige goudiep. Verder naar de 
Brasserie, dan naar links, trapje op, pad 
volgen rechts aanhouden. Hekje door: bij 
de wegwijzer staat een bijzondere esdoorn.

2  Deze esdoorn (Acer campestre) maakt 
onderdeel uit van een kunstwerk dat de 
slacht offers van chemische oorlogsvoering 
in beeld houdt. Het monument is gemaakt 
in opdracht van de OPCW, Organisation 
for the Prohibition of Chemical Weapons. 
De OPCW controleert de naleving van het 
Chemisch Wapenverdrag. Het kunstwerk 
bestaat uit 3 bomen. De esdoorn, een zonne
cel boom en een virtuele boom. De zonnecel
boom geeft energie aan een webcam. Daarop 
is altijd het monument te zien. De virtuele 
boom via www.thismeldingtree.org. groeit 
door het aantal bezoeken aan de site. 

  De tekst bij de boom luidt: ‘Deze samen
stellende boom bevindt zich in vaste 
toestand, onder het vriespunt. Door licht
deeltjes uit jouw blik kan hij ontdooien, er 
deels mee versmelten’. 

  Aan de overzijde van de straat vindt u een 
rij paardenkastanjes. 

3  De bewoners van de Catsheuvel kijken uit 
op een prachtige rij witte paardenkastanjes 
(Aesculus hippocastanum).Veel paarden
kastanjes, zoals die langs de Hofvijver, heb
ben het moeilijk. Zij worden bedreigd door 

start route 2 
6  Drie Hollandse iepen (Ulmus hollandica 

Vegeta) staan sinds 1900 op het grasveldje 
bij de Eisenhowerlaan. De iepen staan op 
de lijst van monumentale bomen. Ze be
horen tot de oudste van de wijk. De omtrek 
van de dikste boom is ca. 420 cm: de 
 allerdikste boom van het Statenkwartier.

  
  Deze bomen hebben niet alleen vele jaren 

plezier verschaft aan wijkbewoners, ze 
hebben ook heel wat regenwater vast
gehouden. Bomen zorgen er voor dat er 
minder kans is op wateroverlast.

  Draai om en loop de van Oldenbarnevelt
laan af naar de Frederik Hendriklaan. 
Rechts om de hoek staat de eerste van  
een aantal zilveresdoorns.

7  Links en rechts van de Frankenslag, richting 
Scheveningseweg ziet u acht knoestige, 
 zilveresdoorns (Acer saccharinum). In de 
lente vormen ze kleine onopvallende bloem
jes met een roze, rode kleur. De onderkant 
van het blad is zilverwit, vandaar de naam.

  Steek de weg over naar het pleintje links, 
bij de platanen. Rust even lekker uit op  
het bankje. 

8  Vier gewone platanen (Platanus  acerifolia), 
geplant in 1970. Platanen zijn direct te 
herkennen aan de stam. Van de schors 
vallen stukken af zodat er grote groene, 
bruine plekken ontstaan. De plataan is een 
schaduwrijke boom. Daarom is hij vaak 
te vinden op zonovergoten, mediterrane 
pleintjes. Zijn schaduw wordt ook bezongen 
in de aria Ombra mai fu (van G.F.Händel).
Kijk ook even naar rechts naar de Hollandse 
iepen uit 1936 voor het witte pand.

  Loop de van Oldenbarneveltlaan verder 
omhoog en neem de eerste weg rechts, de 

de kastanjebloedingsziekte, die de vitaliteit 
van de boom aantast. Deze staan er gelukkig 
nog goed bij. De vruchten van deze wilde 
kastanjesoort kunnen niet gegeten worden. 

  
  Catsheuvel links aflopen naar het  Statenplein, 

langs koffiehuis ‘t Statenplein’. Daar staat 
aan de overkant een abeel, tegenover nr. 7.

4  Grauwe abeel (Populus canescens  
De Moffart). Deze abeel is geplant in 1957.  
De boom staat op de lijst van monumentale 
bomen. Bomen waarvan hoveniers vrezen 
dat hij aftakelt, kunnen een soort MRIscan 
krijgen. Met deze z.g. Picus meting, wordt 
bepaald of de boom veilig kan blijven staan. 
Dit is een van die bomen die in de gaten 
gehouden wordt. Stamomtrek is nu 389 cm. 

  Hoge bomen als deze zijn van veel belang 
voor de luchtkwaliteit in de wijk. Ze halen 
koolstofdioxide uit de lucht en geven er 
zuurstof voor in de plaats.

  Steek de Statenlaan over en loop nu rechts 
de van Bleiswijkstraat in, tot de Bentinck
straat. Op de hoek, op het terrein van de 
Duinoordschool, staat een plataan met een 
geschiedenis.

5  Deze mooie plataan (Platanus acerifolia) is 
dankzij inspanningen van het toenmalige 
Wijkoverleg Statenkwartier en een attente 
buurvrouw in de zomer van 1994 verhuisd 
vanaf de Van Beuningenstraat. In die straat 
was nieuwbouw gepland. Drie bomen 
konden blijven staan, één kon worden ver
plaatst naar de tuin van de Duinoordschool.

  Loop de van Bleiswijkstraat helemaal uit  
tot de Johan van Oldenbarneveltlaan.  
Sla rechtsaf naar de drie oude iepen op  
het grasveldje. 

van Dorpstraat. Ga voor het plantsoentje 
schuin naar links. Na nr. 11 kunt u de trap 
op, tot het uitzichtspunt.

9  Verspreid over het duintje staan een aantal 
zwarte dennen (Pinus nigra). Het Doorn
park is de enige onbebouwde duintop in 
het Statenkwartier. Rondom het duinbos is 
hoge bebouwing, maar er is nog steeds een 
verrassend uitzicht op zee. Door de dennen
bomen blijft het duin het hele jaar groen. In 
het voorjaar licht de bloeiende sleedoorn 
met witte plekken op.

  De zwarte den is vaak aangeplant in de wijk 
om het losse zand vast te houden.

 
  Keer om en houd rechts aan. Ga voor het 

grasveld naar links. U komt weer op de  Johan 
van Oldenbarneveltlaan uit. Sla links af 
 richting Frederik Hendriklaan. Ga naar links 
en loop terug. Ga de Frederik Hendriklaan 
rechts af, tot aan het Prins Mauritsplein.

10  Het pleintje aan uw linkerhand wordt in het 
najaar van 2015 vergroend. Buurtbewon
ers hebben hierbij samengewerkt met de 
gemeente. Met het planten van een amber-
boom (Liquidambar styraciflua Worplesdon) 
wordt 100 jaar Statenkwartier herdacht. 
In de hoop dat de wijk in de toekomst nog 
groener zal worden. Onder de boom wordt 
een tijdscapsule met berichten voor het 
nageslacht geplaatst. 

  Hoe de herdenkingsboom er ongeveer uit 
gaat zien kunt u bekijken bij lunchroom 
Tasty, op de hoek van de Frederik Hendrik
laan en het Prins Mauritsplein. Op vertoon 
van de bon in het juninummer van de 
Statenkoerier krijgt u een tweede kopje 
koffie gratis.

einde van de wandeling 
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