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Verzending: per e-mail 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  
en de Gemeenteraad van de gemeente Woerden 
 
 
Geacht College 
en geachte Gemeenteraadsleden, 
 
Dit voorjaar werden inwoners van Woerden verrast door uw besluit tot het kappen van circa 43 monumentale 
kastanjebomen rondom het exercitieveld. Dit was voor een aantal inwoners de aanleiding om de actiegroep “Red de 
kastanjebomen” op te richten.  
 
Wij hebben als actiegroep onder meer een petitie opgezet1 en de ludieke schommelactie van 15 juli 2020 georganiseerd 
waarmee zelfs het jeugdjournaal gehaald werd. De avond erna spraken we in bij de gemeenteraadsvergadering en boden 
we de handtekeningen aan. Gelukkig is nu dankzij de gemeenteraad de kap voorlopig uitgesteld en wordt er – alsnog – 
onderzoek verricht. Dit moet leiden tot “toekomstscenario’s”, in overleg met de inwoners, alvorens er alsnog een besluit 
genomen gaat worden.Terecht werd tijdens de vergadering van 16 juli 2020 opgemerkt dat niemand overal specialist in 
kan zijn. Voor een zorgvuldig besluit en voor een goede belangenafweging moet bijvoorbeeld onderzocht worden: de 
vleermuizen, de diverse voordelen van het laten staan van juist oudere bomen (biodiversiteit, CO2 opname, 
zuurstofafgifte, verkoeling in een warmer wordend klimaat) en de kosten van de verschillende scenario’s. 
  
Maar daarna bleef het stil. Ruim vier maanden later hebben we nog niets vernomen, bijvoorbeeld over de verrichte 
onderzoeken en de scenario’s.   
 
De actiegroep heeft besloten zich voor de monumentale kastanjebomen te blijven inzetten en ook breder voor overige 
natuur in Woerden, onder de naam “Hart Voor Natuur Woerden”. We hebben inmiddels op basis van de wel beschikbare 
informatie een scenario / toekomstplan opgesteld.  
  
Bijgaand treft u aan het “Alternatief toekomstplan Exercitieveld Woerden”. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het behoud 
van de kastanjebomen. De Lijst Waardevolle Boombeplantingen en het bestemmingsplan beschermen de monumentale 
bomen rond het Exercitieveld. Ze staan daar tenslotte als “waardevolle bomen” op gemarkeerd en er geldt een 
“Instandhoudingsplicht”2. Dit is volledig terecht gezien de waarde van juist oudere bomen. Daarnaast is het zo lang 
mogelijk laten staan van de kastanjebomen conform de keuze die in 2014 door de bewoners is gemaakt. 
 
Graag ontvangen wij een kopie van alle overige relevante informatie, bij voorkeur digitaal via 
hartvoornatuurwoerden@gmail.com, waaronder in ieder geval:  

1. De toekomstscenario’s inclusief bijlagen. 
2. De uitslag van de enquete van 2014 en het eventuele vervolg. 
3. De uitgevoerde onderzoeken, met bijlagen. Bijvoorbeeld: 

- onderzoek naar aanwezige vleermuizen (een onderzoek uit 2012 hebben we, maar voor een zorgvuldig besluit 
is een update (quick scan) nodig. 
- onderzoek naar (andere) beschermde flora en fauna, en dergelijke. 
- groeiplaatsonderzoek. Groeiplaatsverbetering is immers aanbevolen door diverse deskundigen.3  

4. De overige relevante stukken. 
 

We lichten ons standpunt graag verder toe. U kunt ons bereiken via hartvoornatuurwoerden@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Actiegroep Hart Voor Natuur Woerden 
 
 
 

 
1 De petitie is ondertekend door 1815 personen.  
2 Kort samengevat betekent de instandhoudingsplicht, dat de bomen niet weggehaald mogen worden. Mochten ze ernstig gevaar 
opleveren en weghalen is onvermijdelijk, dan moet er een boom teruggeplaatst worden. Bron: Bestemmingsplan “Woerden 
Binnenstad”, artikel 20 Algemene aanduidingsregels, citaat: 

“6. Het bouwen en gebruiken krachtens de andere bestemmingen van de gronden met de aanduiding  
“waardevolle boom” (wm), en het gebied begrensd door de projectie van de kruin, mag uitsluitend geschieden:  

a. voorzover de instandhouding van de waardevolle boom wordt gewaarborgd, …” 
3 “Monitoring behandelde kastanjes Oostlaan Woerden”, mei 2018, blz. 8 en 23 
+ “Kastanjes Oostsingel-Oostlaan te Woerden”, september 2019, blz. 17, “omdat anders het probleem niet wordt opgelost”; 
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Bijlagen: 
1. Alternatief toekomstplan Exercitieveld Woerden, november 2020. 
2. Verbeelding (plankaart) van bestemmingsplan Woerden Binnenstad (hieronder). 
 
 
 
 
Bijlage 2 
Verbeelding (plankaart) bestemmingsplan Woerden Binnenstad 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl  

 
 


