Woerden, 16 juli 2020
Geachte raadsleden van de gemeente Woerden,
Vanavond mag ik u toespreken omtrent de Kastanjebomen rondom het
Exercitieveld. Mijn naam is Dennis Siemelink. Ik ben inwoner van de gemeente
en ik spreek namens Actiegroep Red de Kastanjebomen. Ook spreek ik namens
1757 mensen die binnen één week online of op papier een petitie hebben
ondertekend.
Ons verzoek is om de kastanjebomen rond het Exercitieveld niet te kappen.
Bij mijn weten is een petitie in Woerden nog niet door zo veel mensen
ondertekend. De mensen vertegenwoordigen bijna 7% van de totale opkomst
van de laatste gemeenteraadsvergadering. 1757 handtekeningen is voor
Woerdense begrippen dus een bijzonder groot aantal en verzoek u dit mee te
nemen bij de volgende verzoeken:
Niet voorlezen: [De actiegroep bestaat drie weken en bestaat uit 6 betrokken
Woerdenaren. Op woensdag 15 jullie hebben wij een succesvolle actie
georganiseerd op het veld met ongeveer 250 deelnemers, waar 3 TV-zenders
en 2 kranten verslag van gedaan hebben. Verder proberen wij aan te tonen dat
de bomen vanwege hun gezondheid niet verwijderd hoeven te worden.]
Ik wil u aangeven dat wij ook voor kap zijn wanneer bomen dusdanig zijn
aangetast dat zij niet meer vitaal zijn en zij een gevaar voor de omgeving
vormen. Wat hierna volgt zijn geen meningen, maar feiten gebaseerd op door
gemeentelijke rapportages of op eigen onderzoek.
Ten eerste:
Wij verzoeken u de aanbevelingen uit het rapport getiteld “Update beoordeling
kastanjes Oostsingel- Oostlaan” gedateerd 4 september 2019 en met kenmerk
18.0188/RP over te nemen. Naar dit rapport wordt verwezen in
Raadsinformatiebrief dd 31 maart 2020.
Niet voorlezen: [Uit recent onderzoek, gedaan in 2018-2019, blijkt dat 80% van het huidige
bomenbestand binnen nu en 10 tot 15 jaar weg zal zijn. In praktijk zal dit eerder het geval zijn om
risico’s, van bijvoorbeeld het afbreken van grote takken, zo gering mogelijk te houden. Het huidige
beeld van het Exercitieveld laat al gaten in de laanstructuur zien en dit zal de komende jaren alleen
maar nadrukkelijker zichtbaar worden wanneer er niets gedaan wordt. Maar er moet wel iets gedaan
worden. Onder andere het vervangen van de riolering in de Oostsingel en het Exercitiepad. Hiervoor
is het noodzakelijk dat de bomen verwijderd worden om instabiliteit van de bomen en daarmee de

onveiligheid in de omgeving te voorkomen. Het college heeft het voornemen om alle bomen in een
keer te verwijderen en een enkele rij bomen terug te planten.]

U kunt het betreffende deel uit de brief lezen in mijn inspreekttekst. Hierin
wordt melding gemaakt van een recent onderzoek. Wij hebben meerdere
malen uw medewerkers gevraagd het betreffende rapport te ontvangen, maar
helaas niet gekregen. Gelukkig hebben wij dit rapport via derden ontvangen.
Dit rapport bevat namelijk essentiële conclusies en aanbevelingen op pagina 16
en 17 waar niet naar verwezen wordt in de raadsbrief. De griffier heeft
toestemming gegeven het rapport als bijlage in de agenda te plaatsen en is nu
dus voor u beschikbaar.
Geen één van de conclusies of aanbevelingen van het rapport gaat over het
verwijderen van de bomen. Sterker nog, de conclusies en aanbevelingen zijn
allemaal gericht op het verbeteren van de conditie van de bomen door:
1) Het uitvoeren van maatregelen om gebreken weg te halen.
Dit is dood hout in de kroon verwijderen en ingerotte snoeiwonden
behandelen. Bijlage 1 van het orginele rapport bevat alle maatregelen.
2) Het verbeteren van hun groeiplaats zodat hun conditie kan verbeteren.
Dit is gebaseerd op de verbeterde conditie van de kastanjes aan de
noordzijde van de Oostingel, nadat hun groeiplaats is verbeterd. Volgens
de aanbevelingen is hiervoor groeiplaatsonderzoek en maatregelen
noodzakelijk.
Ik citeer u twee zinnen uit de aanbevelingen:
1) Momenteel zien wij nog geen noodzaak om aangetaste bomen uit voorzorg
te verwijderen omdat ze vrijwel allemaal nog stabiel zijn en op de
geconstateerde gebreken na geen risico vormen voor de omgeving.
2) Deze maatregelen hebben een positief effect op de conditie en vitaliteit van
de bomen waardoor ook de toekomstverwachting zal toenemen.

Mag ik u vragen om pagina’s 16 en 17 te lezen, voordat u stemt over een motie
die uw collega Reem Bakker in gaat dienen omtrent de Kastanjebomen?
Niet voorlezen:
[vervolgens: Dinsdagavond 14 juli, hebben twee ecologen met behulp van
batdetectors onderzoek gedaan naar vleermuizen en geobserveerd dat er 3
soorten vleermuizen zijn, waaronder de Rosse Vleermuis.
Volgens een van is dit is een zeldzame soort die bomen gebruiken als
paarverblijf, winterverblijf en als kraamverblijf.
Ook gaf hij aan dat bij vermoeden op aanwezigheid van vleermuizen, de Flora
en Faunawet verplicht tot verder onderzoek. Dit onderzoek moet in het
voorjaar beginnen en duurt een jaar.]
Verder:
Wij verzoeken u om in uw voorgenomen groenbeleidsplan aangaande de
Kastanjebomen het beeld na te streven, zoals opgenomen in de omschrijving
van de Gemeentelijke monumentlijst van 20 februari 1996. Deze vindt u in mijn
spreektekst.
In de omschrijving staat over het gemeentelijk monument:
1) Goed onderhouden grasvlakte omgeven door Paardekastanjes, die op
een bijzondere manier gesnoeid zijn, waardoor zij een kandelaarachtige
vorm hebben.
2) Er is sprake van een alternerende schakeling met de bomen langs de
Singel en de Binnengracht.
3) Aan de Oostdamzijde zijn slecht een paar bomen, maar daar wordt de
begrenzing gevormd door de achterzijdes van de statige panden.
4) Langs de Oostlaan zijn er 37 stukst geplant in 1933, langs de Oostsingel
zijn 34 stuks in 1937.
Ten slotte:
Wij verzoeken u om zoals de heer van Meijeren in 2018 heeft aangeven, een
klankbordgroep op te zetten voor verdere invulling van uw groenbeleidsplan.
Leden van de actiegroep willen hierin deelnemen en ook de Hugo
Koteinstichting wil hierin deelnemen. Gemeente Utrecht is hierin een
voorbeeld met haar Bomenvisie Utrechtse Werven.

Participatie van experts die hebben het beste en specifieke en zo
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1) Het langduring behouden van dubbele aaneengesloten rijen met
Paardenkastanje bomen rondom het Exercitieveld.
Dat kan worden nagestreefd door de volgende zes stappen:
2. De laatste 5 jaar zijn er 15 bomen gekapt, vervang op deze
plaatsen grote Kastanjebomen planten in goede omgeving.
Gemeentelijk monument
Petitie
Vleermuizen
Gezondheid
Beinvloed door ziekte maar ook de onderhoud (ook citeren) en omgeving
(grondkwaliteit).
Bomen kunnen vitaal genoeg zijn om de KBZ het hoofd te bieden:
Ik citeer:
Boomdiameter en dat verder onderzoek.

