
 

Vragen Bomenkap Molenwijk Harmelen 
 
De reconstructie van een deel van de Molenwijk in Harmelen is van start gegaan. Het gaat 
om 5 straten, de Paltrokmolen, Walmolen, Wipmolen, Standerdmolen en de Bergmolen met 
circa 100 woningen. Wij durven te stellen dat vrijwel alle inwoners blij zijn dat de wijk wordt 
opgeknapt, met uitzondering van het verlies van het groene karakter van de wijk. 
 
In de voorbereidingsfase zijn er meerdere inspraakavonden met de bewoners geweest. Zij 
hebben knelpunten in de eigen straat aangedragen en mogelijke oplossingen aan de 
ambtenaren mee gegeven. Ook het openbaar groen is punt van gesprek geweest. Tijdens 
deze avonden is het behoud van het groene karakter van de wijk door de inwoners bepleit. 
 
Op 11 oktober is de laatste bewonersavond geweest. Alle plannen zijn gepresenteerd, met 
uitzondering van het beplantingsplan. Dat is op 1 november aan de bewoners toegezonden.  
In het oorspronkelijke beplantingsplan stonden zoals wij begrepen wel degelijk bomen 
vermeld. En was er sprake van een 1 op 1 herplant van bomen die het veld moesten ruimen. 
Bewoners werden gevraagd in de eerste sessie welke soorten bomen zij in de wijk wilden 
terug zien. De heftigheid van de reacties op het plan toont het belang aan dat de inwoners 
hieraan hechten en tevens hun verbazing over de niet eerder gecommuniceerde aanpassing 
van het plan. 
 
Uit het toegestuurde plan blijkt dat er van de 41 bomen die er stonden er nog maar 10 
overblijven. Dit heeft tot ongenoegen van de bewoners geleid. 
 
Progressief Woerden en STERK Woerden willen graag antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat zijn de overwegingen die tot deze drastische aantasting van het groene karakter 
van de wijk leiden? 

2. Wat is de reden dat de aanpassingen in het uiteindelijke beplantingsplan, ondanks 
het belang dat de buurt hecht aan de bomen, niet eerder met hen werd 
gecommuniceerd? 

3. Ziet het college mogelijkheden om samen met de bewoners een nieuw 
beplantingsplan te maken dat recht doet aan het behoud van de groene karakter van 
de wijk? 

4. Op welke wijze wordt vorm gegeven aan de afspraak dat voor iedere gekapte boom 
er een nieuwe terug moet komen? Progressief Woerden vindt dat deze herplant in 
dezelfde wijk of kern moet plaats vinden. 
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