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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Van lersel van de Fractie van LijstvanderDoes over het kappen van
bomen langs de Wulverhorstbaan en Middellandbaan

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Worden alle 77 te kappen bomen weer als bomen herplant?
Antwoord: Nee, althans niet ter plaatse want daar is geen ruimte voor. Zoals in het persbericht van de
provincie staat, is de kap nodig om ruimte te maken voor een fietsbrug en een grotere rotonde, als
onderdeel van de Zuidelijke randweg. Er is dan geen ruimte om evenveel bomen terug te planten. Aan
de zuidkant van de Wulverhorstbaan komen wel evenveel bomen terug als er nu stonden: 18 stuks.
We werken in Woerden met een zgn. bomenbalans: geen 1:1 herplant-plicht per locatie, maar een
gemeentebreed evenwichtig aantal bomen van 30.000. Wanneer bomen om welke reden dan ook
moeten wijken, wordt herplant zo dicht mogelijk bij de betreffende locatie gedaan. Dit kan echter niet
altijd, denk daarbij aan ongeschiktheid van de ondergrond of wijziging van functie en/of inrichting van de
ruimte. In zulke gevallen, ook in het geval van deze locatie, wordt compensatie gezocht binnen het
grotere geheel van de bomenbalans. Dat betekent dat bij sommige projecten minder bomen terugkomen
dan daarvoor, bij andere meer. Een voorbeeld van dat laatste is de Prins Hendrik-kade in Woerden, waar
een verdubbeling van het aantal bomen is gerealiseerd.
Vraag 2. Wordt een deel van de te kappen bomen herplant als boomachtige struiken, zo ja, past dit wel in
het Woerdense herplantbeleid?
Antwoord: De boomachtige struiken (het bosplantsoen) waarvan sprake is in het persbericht, worden
geplant als vervanging van het ter plaatse gerooide bosplantsoen. Struiken worden daar dus vervangen
door nieuwe struiken.
Vraag 3. Welke boomsoorten komen in de plaats van de 77 te kappen bomen?
Antwoord: Voor de 18 bomen die langs de Wulverhorstbaan geplant zullen worden, zal hoogstwaarschijnlijk
gekozen worden uit de soorten linde, eik, esdoorn en els. Dit wordt nog uitgewerkt.
Vraag 4. Wordt erbij de herplant expliciet rekening gehouden met bestuivende insecten?
Antwoord: Ja, cf. ons groenbeleid is dit een van de aspecten die bij herplant worden meegewogen.
Vraag 5. Welke boomsoorten worden er geplant na het gereed komen van de Zuidelijke randweg?
Antwoord: Langs de zuidelijke randweg worden geen bomen geplant.
Vraag 6. Gaaf het college zich inspannen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Honey
Highway door het laten aanplanten van drachtbomen voorbijen langs de Zuidelijke randweg?
Antwoord: We gaan niet zover om de Wulverhorstbaan als honey highway te definiëren maar zullen daar
wel bomen toepassen die in een honey highway kunnen voorkomen.
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Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake het kappen van bomen aan de
Wulverhorstbaan en Middellandbaan. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten
vóór 1 april 2017.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Woerden

Van:

Fractie LijstvanderDoes

Betreft:

Vragen art.40 over het kappen van bomen langs de
Wulverhorstbaan en de Middellandbaan.

Woerden, 1 maart 2017
Inleiding:
In een persbericht van de provincie Utrecht kregen we vandaag informatie over het kappen
van 77 bomen langs de Wulverhorstbaan en de Middellandbaan.
Het kappen vindt o.a. plaats in verband met de aanleg van een grotere rotonde en het
maken van een fietsbrug.
Als de Zuidelijke randweg gereed is, worden nieuwe bomen geplant die passen in de
omgeving.
Aan de Zuidkant van de Wulverhorstbaan komen evenveel bomen terug als er nu staan, aan
de noordkant komen boomachtige struiken.
LijstvanderDoes heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen:
1. Worden alle 77 te kappen bomen weer als bomen herplant?
2. Wordt een deel van de te kappen bomen herplant als boomachtige struiken, zo ja,
past dit wel in het Woerdense herplantbeleid?
3. Welke boomsoorten komen in de plaats van de 77 te kappen bomen?
4. Wordt er bij de herplant expliciet rekening gehouden met bestuivende insecten?
5. Welke boomsoorten worden er geplant na het gereed komen van de Zuidelijke
randweg?
6. Gaat het college zich inspannen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de
Honey Highway door het laten aanplanten van drachtbomen voor bijen langs de
Zuidelijke randweg?

LijstvanderDoes
Chris van Iersel

