Wandel/fietsroute Nieuw-Vennep

BOMEN OM BIJ WEG TE DROMEN
ROUTE 7 VAN 14
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Deze wandelroute is circa 13 kilometer. Er zijn opties om een paar bomen buiten de
bebouwde kom over te slaan; dan wordt de route 7,5 kilometer.
U kunt natuurlijk ook de fiets nemen.
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‘Bomen om bij weg te dromen’ is een serie fiets- en wandelroutes (evt. autoroute)
langs bijzondere en monumentale bomen in de Haarlemmermeer
U wandelt, fietst of rijdt er met de auto vaak ongemerkt voorbij. Bomen die meestal al meer
dan een eeuw figureren in de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. Een aantal heeft de
ontstaansgeschiedenis tot op heden meegemaakt en de oudste bomen - de essen bij de
Eendenkooi in Vijfhuizen - hebben enkele eeuwen over het Haarlemmer Meer uitgekeken!
Bomen die onze polder een groen gezicht geven, ons van zuurstof voorzien en van fijnstof
verlossen. Velen zijn zo mooi en/of indrukwekkend, dat je er gemakkelijk bij wegdroomt.
Er zijn veertien routes beschikbaar in ALLE delen van de Haarlemmermeer. Kijk voor een
overzicht op www.stichtingmeergroen.nl

Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’

Nieuw-Vennep heeft zijn naam te danken aan het eilandje Vennip, dat
vroeger in het Haarlemmer Meer lag. Het eiland is echter ruim voor de
droogmaking (1852) verzwolgen door de Waterwolf, zoals het Haarlemmer
Meer toen genoemd werd. De oudste bomen dateren uit 1860. Ondanks
het feit dat er in Nieuw-Vennep veel monumentale bomen verdwenen
zijn, staan er genoeg ‘bomen om bij weg te dromen’ voor een wandeling
of fietstocht. De meeste bomen staan op openbaar terrein en zijn vrij
te bezoeken. Sommige bomen zijn privébezit. De eigenaren hebben
toestemming gegeven om aandacht op de boom te vestigen, maar willen
niet dat u hun terrein betreedt.
We beginnen langs de Hoofdvaart vlak
ten noorden van de kruising met de
Noorderdreef.
1 In de tuin bij Hoofdweg Oost 1220
staan twee bijzondere bomen in de
tuin. Een 7-stammige kastanje en een
watercipres. In een bepaalde periode was
het mogelijk mode om de boom op 1 meter
hoogte af te zagen, zodat hij meerstammig
groter werd. In dit geval met 7 boomdikke
takken. De stam is bijna 4 meter in omtrek
op borsthoogte en de boom is circa 90 jaar
oud.
De naastgelegen watercipres is een
naaldverliezende naaldboom die in de
herfst prachtig rood en geel verkleurt. Het
is de enige watercipres die we in NieuwVennep gevonden hebben. Hij is een jaar
of 50 oud en 1.75 meter in omtrek. Een
watercipres is een levend fossiel dat in de
19e eeuw in China herontdekt werd. De
boom was alleen bekend uit steenkool- en
andere fossiele afdrukken. De watercipres
kent geen ziektes, groeit snel en is
decoratief. Daarom wordt hij sinds een jaar
of 100 massaal gekweekt en in stedelijke
omgevingen aangeplant. In Hoofddorp
(Oude Buurtje) staat een aantal exemplaren
van ruim 3 meter omtrek.

Volg de Hoofdweg 500 meter tot de
Bosstraat aan de linkerkant.
Op een bomenroute kunnen we een
straat met die naam natuurlijk niet
overslaan.
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Na 75 meter lopen in de Bosstraat
vindt u op de hoek van de Eilanderstraat
een monumentale paardenkastanje. Een
van de vele in Nieuw-Vennep. Deze heeft
een omvang van 2.6 meter en is ruim
100 jaar oud. De Eilanderstraat ligt aan
2
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de parkeerplaats van kerkhof het Taxushof.
Op de parkeerplaats staan meer dan 20
haagbeuken. De bomen hebben een zeer
karakteristieke groeiwijze met lange, rechte
takken die steil omhoog groeien. Ze groeien
vrij langzaam en vormen dan ook hard
hout. De dikste haagbeuk is 2.2 meter in
omvang. Ze zijn waarschijnlijk een jaar of
60 oud. Op het kerkhof zelf staat een mooie
es van bijna 3 meter omvang.

staan maar een paar oosterse platanen in
de Haarlemmermeer. Verreweg de meeste
platanen zijn gewone platanen: een kruising
tussen de oosterse en de westerse plataan
(de Sycamore tree uit Amerika). De oosterse
plataan onderscheidt zich van de gewone
door dieper ingesneden bladeren en 4 tot
6 zaadbollen per streng. De gewone heeft
1 of 2 zaadbollen per streng. De oosterse
plataan is vorstgevoelig in zijn eerste
levensjaren. Als hij groter wordt, is dat geen
gevaar meer.

Verlaat het kerkhof via de Rustoordweg
en loop 100 naar de Venneperweg. Sla
daar linksaf naar de pastorie van de
Witte Kerk.
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Zoals zo vaak staan er op en rond
kerken mooi bewaard gebleven bomen. In
dit geval staan de mooiste bomen rond de
pastorie achter de kerk. (De bomen staan
op privéterrein. Geniet s.v.p. van de bomen
vanaf de Venneperweg en stoort u de
bewoners niet.) De oprijlaan van de pastorie
wordt omzoomd door 4 gewone esdoorns
en fraaie rode beuken. De dikste esdoorns
zijn 2 meter in omvang en 100 jaar oud. De
dikste rode beuk is bijna 3 meter in omtrek
en tussen de 120 en 150 jaar oud.
De mooiste boom staat iets achteraf,
maar is door zijn imposante grootte niet te
missen. Het is een oosterse plataan en wel
de oudste en dikste van de polder. Hij is
in 1860 als circa 20-jarige boom geplant
en is dus zo’n 170 jaar oud. Zijn omvang
is een indrukwekkende 4.25 meter. Er

Volg de Hoofdweg Oost richting het
zuiden.
4 Op Hoofdweg Oost 1334 staat een
mooie Hollandse iep van een jaar of 60 oud
en ruim 2 meter in omvang.

Keer terug naar de Venneperweg
en steek de Hoofdvaart over. Na 50
meter naast een café op Venneperweg
485 staan twee monumentale
kastanjebomen.
5 Deze bomen stonden in 2013 op een
bouwkavel en waren 2.57 en 2.7 meter in
omtrek en circa 80 jaar oud.
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Sla na 50 meter rechtsaf de
Dorpsstraat in.
6 Tegenover Dorpstraat 23 staat weer
een monumentale, meerstammige kastanje
van 3.5 meter in omtrek van 100- 125 jaar
oud. Deze boom heeft op 1 meter hoogte 4
hoofdstammen gekregen. Net om de hoek
in de Nieuwstraat, tegenover de school,
staan nog 2 monumentale kastanjes van
een jaar of 90 oud van 2,5 en 2 meter
omtrek.

Keer terug naar de pastorie van de
Witte Kerk aan de Venneperweg en
volg de Venneperweg 400 meter
oostwaarts.
U kunt even een uitstapje maken van
1 kilometer naar Venneperweg 261.
Of u gaat verder met routenummer 8.
7 Op dit erf staan 2 mooie rode beuken
en 2 paardenkastanjes uit 1948 die
allemaal ongeveer 2,5 meter in omvang
zijn.

de Akeleistraat, de Kamillestraat en de
Kamperfoeliestraat. In deze straten is
een interessante boom als straatboom
aangeplant.
9

Keer terug naar het kerkhof van de
katholieke kerk.

Deze boom is de valse acacia of
Robinia. In elke straat staan er acht
tot tien van verschillende leeftijden. De
oudste exemplaren zijn een jaar of 5060 en hebben een omvang van 2 meter.
De Robinia is een decoratieve boom. Hij
krijgt, zeker op latere leeftijd, een diep
gegroefde bast en kronkelige takken, wat
hem een ‘doorleefd’ karakter geeft. In het
voorjaar bloeit deze boom massaal met
witte bloemen die veel nectar leveren. Op
de takken groeien flinke doorns. De boom
heet valse acacia, omdat deze doorns
recht zijn en niet gekromd zoals de echte
acacia-soorten. Ook het hout is bijzonder.
Deze boom levert hout met de kwaliteit
van tropisch hardhout, dat niet geschilderd
hoeft te worden.

8 De mooiste bomen van dit 100 jaar
oude kerkhof staan in de tuin achter de
kerk, net voor het kerkhof. U vindt er een
prachtige rode beuk van ruim 3 meter
omtrek en een paardenkastanje van bijna
3 meter. Een aantal esdoorns van 2.5
meter omtrek en een treurwilg van 4 meter
moesten in 2012 wijken. Er is nog één
esdoorn blijven staan.

Sla bij het verlaten van het kerkhof
linksaf. Na 50 meter komt u op
de Papaverstraat en daar slaat u
rechtsaf en loopt 75 meter naar de
Korenaarstraat. Volg deze straat 75
meter naar de Kerkstraat. Sla daar
linksaf. De Kerkstraat heeft 3 zijwegen:
4
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U komt via alle drie de straatjes uit
op de Veldbloemstraat, die u rechtsaf
inslaat tot de Dotterbloemstraat.
Volg die 100 meter. Links van de
Dotterbloemstraat ligt naast de
Rehobothschool een parkje met een
paar interessante bomen.

Deze komt oorspronkelijk uit China. Hij
heeft, net als de vleugelnoot, geveerde
bladeren, maar die van de hemelboom
kunnen wel 60 centimeter lang worden.
Ze zijn ook wat fijner van structuur. Dit
is de enige hemelboom die we hebben
gevonden in de polder. Zijn zaden hebben
vleugeltjes en hangen in grote bossen bij
elkaar net als bij essen en esdoorns. Op
deze plek kan hij tot net zo’n majestueuze
boom uitgroeien als die in het centrum van
Hoofddorp op het Dik Tromplein. Met een
touwbrug verbonden met de plataan staan
5 veldesdoorns. Dit worden niet zulke grote
bomen. In 60 jaar zijn ze 2 tot 2,5 meter in
omtrek geworden.

10 In dit parkje staat een aantal bomen
die de moeite waard zijn om nader te
bekijken. De mooiste boom is een gewone
plataan die midden op het veld voor de
school staat. Deze heeft een omvang van
ruim 3 meter en zal met 100 jaar ouder
zijn dan de andere bomen. Wellicht een
overblijfsel van oudere bebouwing.

Aan de Madeliefstraat staan 2 uit de
kluiten gewassen haagbeuken. Ze zijn
herkenbaar aan hun recht omhoog
groeiende kroon van dichte takken. De
dikste is 1.5 meter in omvang en circa 60
jaar oud.
Tussen de plataan en de haagbeuken staat
een Kaukasische vleugelnoot. Hij is een
jaar of 40 en zijn omvang is 1.5 meter.
Midden op het veld staat een jongere boom
die er erg op lijkt. Dat is een hemelboom.
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Ga de Madeliefstraat in en volg deze 50
meter westwaarts tot de Hoofdvaart.
Sla rechtsaf tot bij Hoofdvaart Oost
1380.

50 Meter verder op Hoofdweg West
1215 staat een fraai dubbel huis met 2
mooie zomerlindes ervoor. De bomen zijn
geplant in 1923 (als 10/20-jarigen) en
zullen nu dus 100-110 jaar oud zijn. Hun
omvang is ruim 2 meter.

In de voortuin staat een monumentale
paardenkastanje van een jaar of 100 oud
met een omtrek van bijna 3 meter.
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Ga linksaf de Eugenie Previnaireweg
in en sla na 100 meter rechtsaf de
Venneperstraat in. Deze kruist na 50
meter de Elemastraat.

Keer om en volg de Hoofdvaart
zuidwaarts tot vlak bij tuincentrum
Suidgeest. Daar staan langs de
Hoofdweg weer 2 monumentale
kastanjes.

15 Op een veldje aan de Elemastraat
staat een boomsoort die we nog niet
hebben aangetroffen in Nieuw-Vennep: de
grauwe abeel. Deze 2 bomen zijn een jaar
of 60 oud en bijna 2.5 meter in omvang.
De grauwe abeel is een kruising van de
zilverpopulier en de ratelpopulier. Dit is een
snelgroeiende soort. Kenmerkend is het
ruitvormige patroon op de schors. Deze
ruitvormige inkepingen zijn openingen in de
schors die kurk bevatten. De boom ademt
door deze openingen. Ook de zilverpopulier
of zilverabeel heeft dit kenmerk.

12 Deze kastanjes zijn 80-90 jaar oud en
hebben een omvang van zo’n 2.5 meter.

Loop 700 meter terug langs de
Hoofdweg en neem de brug van de
Zuiderdreef of de voetgangersbrug
bij de Madeliefstraat om aan de
Hoofdvaart West te komen.
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Langs de Hoofdweg West bij nummer
1223 op de hoek van de Spoorstraat staat
een slangenden of Araucaria. Hij is nog niet
zo oud (30- 40 jaar) en heeft een omtrek
van 1 meter. Het is een groenblijvende
conifeer met schubachtige, dikke,
driehoekige scherpe naalden. Het is een
soort levend fossiel die al voorkwam in de
tijd dat de dinosauriërs leefden. Deze soort
is in Zuid-Amerika blijven voortbestaan.

Keer terug naar de Eugenie
Previnaireweg. Aan deze straat ligt het
Dr. Van Haeringenplantsoen met een
aantal bezienswaardigheden.
16 Aan het water staan 2 indrukwek
kende treurwilgen van ruim 4 meter
omtrek van een jaar of 80 oud. Aan de kant
van de Spoorstraat staan drie Japanse
tempelbomen of ginkgo’s. Ze zijn zo’n
30 jaar oud en nog maar 60 centimeter
in omtrek. Net als de slangenden en de
watercipres zijn het levende fossielen.
Ginkgo’s zijn bijzonder om dat ze een
‘missing link’ vormden tussen naaldbomen
en loofbomen. De bladeren van deze
loofboom bestaan uit zijdelings aan elkaar
gegroeide naalden. Tot 1850 werd gedacht
dat ze uitgestorven waren sinds de tijd
van de dinosauriërs. Ginkgo bladafdrukken
kwamen veelvuldig voor in steenkool.
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Aan het einde van het Dr. Van
Haeringenplantsoen ligt de Zuider
dreef. Steek over naar de Kalslager
ring (als u de andere uitgang van
het plantsoen hebt, gaat u rechts en
neemt na 500 meter de Kalslagerring.

Toen werden ze in een afgelegen dal in
China herontdekt.
Naast de ginkgo’s staan 3 mooie lindes
met laaghangende takken. Midden in
het plantsoen staat nog een vrij jonge,
zuilvormige boom. Dit is een zwarte of
bergiep. Net als de ginkgo’s is hij 30 jaar
jong en circa 60 centimeter in omvang.
Verderop in het park rondom grondruggen
staan een bonte esdoorn (omvang 1.2m;
ca 40 jaar), 16 grijze wilgen met een
omvang van 2 meter en een gewone
esdoorn (omvang 1.6m).

17 Op die kruising rechts ligt weer een
parkje met een fraaie grauwe abeel van 3
meter omtrek van een jaar of 60-80 oud.

Vervolg de Zuiderdreef naar het noorden.
Buig met de weg mee naar rechts de
Westerdreef op tot de Venneperweg. Sla
daar linksaf en volg deze 300 meter. Op
het laatste deel van het oude dorp voor de
busbaan stopt u bij Venneperweg 677.
18 Bij dit huis staan drie oude grijze
wilgen die bijna 100 jaar oud zijn. Door
verschillen in groeiplaats en lichtcon
currentie verschillen ze sterk in omvang:
3.7 meter, 3.1 meter en 3 meter.
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In de nieuwe wijk Getsewoud zijn
nog niet veel monumentale bomen te
vinden. Daarom zoeken we voor onze
laatste stop de IJweg op en steken de
1200 meter in Getsewoud snel door.
Bij de kruising Venneperweg/IJweg
gaat u rechtsaf naar IJweg 1588.
Voor het huis staat een van de oudste
en dikste esdoorns van de polder. Deze is
150 jaar oud en bijna 3 meter in omvang.
19

We hopen dat u genoten heeft van uw
ommetje Nieuw-Vennep. Voor meer fietsen wandelroutes langs bijzondere en
monumentale bomen kunt u terecht op
www.stichtingmeergroen.nl

Colofon
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Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.
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