


Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake knotten van wilgen aan de Molenvlietbaan in 

Woerden. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 7 januari 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: donderdag 8 december 2016 9:44:00
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex art 40 RvO LijstvanderDoes inzake knotten van wilgen aan de Molenvlietbaan in Woerden
Attachments: lijstvanderdoes inzake knotten van wilgen aan de molenvlietbaan in woerden_merged.pdf; Foto knotten wilgen Molenvlietbaan (2).jpg; 

Foto knotten wilgen Molenvlietbaan (1).jpg 







                       

Aan: College van Burgemeester en wethouders van Woerden 

 

Van: Fractie LijstvanderDoes 

 

Betreft: Vragen art. 40 RvO over het knotten van wilgen langs de Molenvlietbaan 

 

Woerden, 7 december 2016 

 

Inleiding: 

In de herfst- en winterperiode trekken knotploegen door Woerden om op verschillende 

plaatsen alle takken van wilgen af te zagen, het z.g. knotten. 

Daarover gaat een artikel in het AD van 29 november j.l. In dit artikel is te lezen dat kort 

geleden de wilgen langs de Molenvlietbaan zijn geknot. Dat gebeurde door enthousiaste 

leerlingen van het Kalsbeek College onder leiding van ervaren vrijwilligers van het Landschap 

Erfgoed Utrecht. Een educatief project waarbij leerlingen meer leren over de achtergrond 

van bomen, zo wordt vermeld. 

Een goed initiatief en natuurlijk goed bedoeld, maar LijstvanderDoes vindt het toch wel  

jammer dat daar alle takken van 24 wilgen op rij zijn afgezaagd, dat is wel erg rigoureus (zie 

foto's in de bijlagen). 

Bloemrijke linten is één van de kenmerken van een bij-vriendelijke stad, 

helaas is er daar nu één van weg. Wilgen bloeien in het vroege voorjaar en zijn belangrijk 

voor het voedselaanbod van (wilde)bijen en andere bestuivende insecten. 

Hoogwaardig voedsel dat nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie nuttige 

insecten. Daarvoor kan gezorgd worden als niet alle wilgen in de rij allemaal tegelijk worden 

geknot, maar bijvoorbeeld om en om. 

Het andere jaar kan dezelfde methode in die rij worden toegepast. 

Kern van onze boodschap is: Zorgvuldig omgaan met insectenbloeiers, snoeien met beleid! 

 

LijstvanderDoes heeft de volgende vragen over het knotten van wilgen in onze gemeente: 

1. Deelt het college onze mening dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het knotten  

    van wilgen in het belang van bestuivende insecten? 

2. Gaat het college, op korte termijn, het zorgvuldig knotten van wilgen onder de aandacht  

    brengen van allen die dit nuttige werk gaan uitvoeren, met name in de openbare ruimte? 

 

LijstvanderDoes 

Chris van Iersel 
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