
 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Boombehoud door centrale riolering onder het Exercitieveld 

 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 2020 

Constaterende dat; 

• de gemeenteraad op 31 maart 2020 een raadsinformatiebrief heeft ontvangen waarin het 
College van B en W werkzaamheden aankondigt, aan en rond het Exercitieveld en daarbij het 
voornemen heeft om bij “het veld” te kiezen voor het scenario met een enkele bomenrij. 

• de aanleiding voor deze werkzaamheden de noodzakelijke vervanging van de riolering, 
wegen en bomen is. 

• de werkzaamheden o.a. zullen bestaan uit onder andere het vervangen van de riolering in de 
Oostsingel en het Exercitiepad. 

• hiervoor het noodzakelijk is dat de huidige bomen verwijderd worden om instabiliteit van de 
bomen en daarmee de onveiligheid in de omgeving te voorkomen. 

• het College het voornemen heeft om alle bomen in een keer te verwijderen en een enkele rij 
bomen terug te planten. 

 

Overwegende dat; 

• er diverse omwonenden van het Exercitieveld hebben aangeven zich buitengesloten te 
voelen bij het collegebesluit om de kastanjebomen rond het Exercitieveld te verwijderen. 

• uit onderzoek blijkt dat de eerdere behandeling van de zieke kastanjebomen, in ieder geval 
tijdelijk, effectief is geweest en daarna de behandeling is gestopt. 

• veel van de huidige kastanjebomen nog een levensverwachting van minstens 5-15 jaar heeft, 
wanneer zij niet behandeld worden. 

• het Exercitieveld een veld van alle Woerdenaren is. 

 

Verzoekt het college; 

• aan de gemeenteraad van Woerden een scenario ter besluitvorming voor te leggen, waarbij, 
bij renovatie van de wegen en de riolering rond het Exercitieveld, de huidige kastanjebomen 
behouden blijven en de hoofdriolering niet onder de wegen maar onder het veld komt te 
liggen (putten onder de wegen worden door smalle buizen op de hoofdriolering onder het 
veld aangesloten, waardoor minimale beschadiging aan boomwortels ontstaat). 

• hierbij in ieder geval de direct omwonenden van het Exercitieveld ter consultatie te 
betrekken. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens: 

Fractie Bakker, Reem Bakker 


