
 

  

Bijzondere bomen in het Van der Werfpark 

door Eduard Groen 

 

Rondwandeling  

Op zaterdag 31 december is er om 11.00 uur een rondwandeling door het Van der Werfpark met het 

oog op de bomen. Wie meer wil weten over enkele bijzondere de soorten in het park en de staat 

waarin ze verkeren kan zich bij de auteur van dit stuk aanmelden: edugroen@gmail.com . 

Hieronder alvast een voorproefje aan de hand van de soortenkaart. De nummering achter de kopjes 

met de boomsoorten verwijst naar de nummers op de kaart.   

 
Bomenkaart Van der Werfpark, bron Openbomenkaart.org 

Doodsbeenderenboom (1) 

Het standbeeld van Pieter Adriaansz. van der Werff in het naar hem genoemde park kijkt naar de T-

kruising waar de Langebrug het Steenschuur raakt. Dat doet de roemruchte bronzen burgemeester al 

sinds 1884, zijn beeld werd twee jaar voor de aanleg van het park in 1886 geplaatst. Op de T-kruising 

staat een bijzondere boom: een Gymnocladus dioica, de doodsbeenderenboom in het Nederlands. De 

Latijnse naam verwijst naar de naakte takken in de winter (gymnocladus) en de tweehuizigheid van de 

boom (dioica), wat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke bomen zijn. De vrouwelijke 

exemplaren kunnen grote peulvruchten krijgen. De kolonisten die Amerika veroverden maakten 

hiervan surrogaatkoffie, de reden waarom deze boomsoort in de Verenigde Staten Kentucky coffeetree 

heet. De Doodsbeenderenboom kenmerkt zich verder door een schilferige stam en grove takken, hij 

wordt vaak aangeplant op begraafplaatsen. Het is duidelijk waarom deze boomsoort bij het Van der 

Werfpark is aangeplant, de boom verwijst naar de fatale buskruitramp in 1807 toen complete buurten 

hier de lucht ingingen. Het Van der Werfpark is aangelegd op het puin ervan; het park is een soort 

begraafplaats. 
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Doodsbeenderenboom in winter- en zomertooi hoek Langebrug/Steenschuur, foto’s Eduard Groen 

 

Moerascipressen (2) 

De wandeling begint voor het standbeeld met de kijkrichting naar de al genoemde 

Doodsbeenderenboom (1). Bij punt 2 op de kaart staan langs het water drie monumentale 

moerascipressen (Taxodium distichum). Dat is een bladverliezende conifeer met naaldachtige bladeren 

die van nature voorkomt in Noord-Amerika. Ze doen het hier zo te zien ook goed. De moerascipres 

wordt al vanaf in de zeventiende eeuw in Europa aangeplant. Momenteel staan er in Leiden zo’n 

tachtig exemplaren. Volgens het gemeentelijke bomenbeheerbestand zijn deze exemplaren aangeplant 

in 1952, maar ze zijn al te vinden op een bomenkaart van het park uit 1932. Het zijn inmiddels 

monumentale bomen, dat wil zeggen bomen met een stamdiameter van meer dan tachtig centimeter. 

Deze drie hebben een stamdiameter van ruim een meter. Gezien deze stamomvang zouden ze een 120 

tot 150 jaar oud zijn. Dat wijst erop dat ze zijn aangeplant bij de aanleg van het park in 1886.  

 

Pontische eik (3) 

We wandelen naar de ingang van het park bij Garenmarktplein. Daarbij passeren we onder andere 

links een Gele treurwilg en een Chinese sierappel en rechts een Gewone esdoorn, een Libanonceder, 

twee Krimlinden, een Gewone plataan en een Witte paardenkastanje. Links aan het water, net voor de 

Groenebrug, staat een pas aangeplante Pontische eik (Quercus pontica). Het is de enige in het 

gemeentelijke bomenbestand. Deze boomsoort komt van oorsprong voor op vochtige berghellingen in 

Turkije en de Kaukasus. Deze nu nog betrekkelijk kleine boom kan vier meter in omvang worden en 

zes meter hoog.  

 

Kaukasische vleugelnoot en drie Haagbeuken (4) 

We lopen naar de achterkant van het park door het vooral zomers zeer donkere deel langs het gebouw 

‘t Kruytschip, in 1891 gebouwd als Geologisch museum. Een Kaukasische Vleugelnoot en de drie 

Haagbeuken zorgen hier een groot deel van het jaar voor een dicht bladerdak. Daaronder groeit niet 

veel, een beetje gras en wat struikklimop. Bomen die het in die schaduw wel goed doen zijn de drie 

venijnbomen (Taxus baccata), de meest voorkomende boomsoort in het park. Er zijn mannelijke 

exemplaren en vrouwelijke, de laatste hebben de kenmerkende (giftige) rode bessen. In het park staat 

ook nog een Kaukasische vleugelnoot en wel bij de ingang van de Doezastraat naast de 

Nieuwsteegbrug. Die boomsoort heeft ieder jaar veel wortelopschot van jonge loten. De boom naast ’t 

Kruytschip heeft daarvan veel minder last. 

 

Monumentale Gewone platanen (5) 

We vervolgen onze wandeling en staan ter hoogte van de achterkant van het voormalige 

Natuurhistorische museum even stil bij een monumentale gewone plataan met een omtrek van meer 

dan vijf meter en een stamdiameter van 160 centimeter. Volgens de Bomeneffectanalyse (BEA) van de 

gemeente uit 2019 voor de renovatie van het park, heeft de leeftijdsverwachting van deze plataan door 



de padenvernieuwing een forse deuk opgelopen. Dat is natuurlijk zeer te betreuren, zeker omdat een 

dergelijke meer dan honderdjarige boom extra bescherming verdient. In het per oktober 2022 

aangepaste beheerplan van het park heeft de boom momenteel een levensverwachting van vijf tot tien 

jaar. De andere twee monumentale platanen in het park hebben in het beheerplan diezelfde 

levensverwachting, maar volgens de gemeentelijke bomenverordening mag de kapvergunning pas 

worden verleend als de boom de veiligheid van wandelaars in gevaar brengt. Dat is de komende jaren 

nog niet aan de orde. 

 

Negen zilveresdoorns in een halve cirkel (6) 

De volgende twee opvallende bomen zijn twee tot spechtbomen afgezaagde zilveresdoorns (Acer 

sacharinum). De Nederlandse naam wijst op de witte of grijze onderkant van de bladeren. De 

wetenschappelijke naam verwijst naar de suikerhoudende vloeistof, die er volgens Linnaeus in zou 

zitten, maar daarin vergiste hij zich. Er zijn helaas geen suikerdrankjes af te tappen in het Van der 

Werfpark. De andere zeven zilveresdoorns, die een halve cirkel vormen achter het standbeeld zijn aan 

het kwakkelen. In het beheerplan is deze bomen een levensverwachting van vijf tot vijftien jaar 

toebedeeld. Dat deze bomen het moeilijk hebben is overduidelijk te zien aan de tonderzwammen die 

op twee al afgezaagde exemplaren groeien. Wie de andere zilveresdoorns bekijkt ziet dat de zwammen 

ook daar met hun verwoestende werk zijn begonnen. 

 

Venijnboom (7) 

De mooiste venijnboom (Taxus baccata) in het Van der Werfpark vind ik het mannelijke exemplaar 

dat vrij in het grasveld staat. Die boom heeft een stamdiameter van 64 centimeter en een kroon met 

een diameter van dertien meter. Aangezien een Taxus baccata bekend staat als een zeer langzame 

groeier is deze boom naar schatting 120 tot 140 jaar oud. Dus ook deze boom moet zijn aangeplant in 

de periode dat het park werd aangelegd. Een oud-Nederlandse naam voor venijnboom is ijf. In het 

Frans if, in het Engels yew. Hoe korter de naam, hoe langer een woord vaak in een taal bestaat; hout 

van deze boomsoort werd al in de prehistorie gebruikt voor het maken van bogen. Als ik die namen 

hardop uitspreek moet ik denken aan het geluid van een boog die ontspant en een pijl die naar zijn 

doel suist. 

 

Noorse esdoorn en Gele bergiep (8) 

De storm Eunice heeft afgelopen februari een grote tak afgerukt van een Noorse esdoorn. Daardoor is 

op twee meter hoogte een grote stamwond ontstaan die de boom instabiel maakt. De wond kan 

inrotten met risico op stambreuk en de kapvergunning werd op 22 juni 2022 verleend. Met de 

groendienst van de gemeente heeft de wijkvereniging afgesproken dat enkele grote takken als dood 

hout in het park kunnen blijven liggen als schuilplaats voor onder andere egels. In het gemeentelijke 

beheerplan zijn de plekken daarvoor aangegeven. Op de plek van de gekapte boom zal ter vervanging 

een gele bergiep (Ulmus glabra ‘Lutescens’) worden aangeplant, een in Leiden zeldzame parkboom. 

De boom zal ook een speciale naam krijgen: Magdalena Moons-boom, als nagedachtenis aan deze 

vrouw die een bijzondere rol speelde ten tijde van het Leidens Ontzet. 

 

Zwarte walnoot (9) 

Bij theehuis Kamerlingh staat een Zwarte walnoot (Juglans nigra). Wie vaker door het Van der 

Werfpark loopt, ziet onder deze boom een tapijt van walnoten. Ze zijn eetbaar, maar erg lekker is het 

niet. Het sap wordt ook wel gebruikt om haar zwart te verven. 

 



 
 

Gele treurwilg (10) 

Tegenover het plakkaat dat de plek aanduidt waar in 1807 het kruitschip ontplofte staat een grote Gele 

treurwilg (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma) met takken die ver over het water reiken. Een boom die 

hier dus goed op zijn plaats is. In het park staan nog twee Gele treurwilgen langs het water. Met de 

doodsbeenderenboom aan de overkant is er dus treurnis in het park.  

 

Bloemenmedaillon voor het standbeeld (1) 

Op bescheiden schaal zijn kleurrijke vaste planten geplant. Daar valt nog wel wat in te verbeteren. De 

wijkvereniging heeft de gemeente voorgesteld om de diversiteit van de beplanting te vergroten. Daar 

wordt het gesprek over vervolgd. Onze bomenwandeling eindigt bij het beginpunt voor het standbeeld 

waar in het verleden het bloemenperk met het embleem van de stad was. In het najaar van 2022 is het 

daar maar een kale bedoening. Het zou mooi zijn als dat bloemperk weer in ere wordt hersteld. 

 

Wandel zaterdag 31 december om 11.00 mee en meld u aan bij edugroen@gmail.com . 
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