
    
 

Amendement - Heraanplant Exercitieveld Woerden 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021, besluit het ontwerpbesluit 

bij het raadsvoorstel scenario’s Exercitieveld als volgt te wijzigen: 

 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b. 

2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen als ook het 

functioneren van de riolering. 

3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten.   

Huidige en toekomstige lege plekken in de bomenrijen aan te vullen met nieuwe aanplant van geschikte 

bomen van enig formaat. 

4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering aan te 

brengen. 

Groeiplaatsverbeteringen aan te brengen zowel voor nieuw te plaatsen bomen als ook voor de huidige 

bomen, om te zorgen dat de meerderheid daarvan nog 10 tot 15 jaar mee kan. 

5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de 

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een financiële 

regeling voor uit te werken. En tevens evenementen te vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van het 

binnenveld en de bomen te ontzien. 

 

Toelichting 

• Het college stelt voor de renovatie van het Exercitieveld scenario 1b voor: groot onderhoud aan wegdek en 

verlichting en alleen een nieuw riool en wegdek op het Exercitiepad.  

• Gedurende een grootschalig participatieproces in 2014 rond het Exercitieveld koos een ruime meerderheid 

voor schets 3: een ‘sierlijk veld met romantisch accent’, wat als volgt omschreven werd: ‘met de 

boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen tot een 

gevarieerde beplanting…’. 

• Volgens het adviesbureau Bomenwacht is het zelfs ‘vanuit boombeheer het meest wenselijk om hier een 

mix van (leeftijden en) boomsoorten aan te planten: dit om risicospreiding in het geval van ziektes en 

plagen op te vangen en om de (bio)diversiteit te vergroten.’  

• Het is niet de intentie om iedere boom die verdwijnt (verdwenen is) direct te herplanten. We laten deze 

keuze over aan het college (na advies van deskundigen) om dit te doen als er een gat in de aanplant is 

ontstaan van 2-3-4-5 bomen. 

• In het bestemmingsplan staan ruim zestig waardevolle bomen rond het Exercitieveld ingetekend waarvoor 

de gemeente een handhavingsplicht heeft. 

 

Het Exercitieveld in het hart van Woerden gaat veel Woerdenaren na aan het hart. Uit participatieprocessen in 

het verleden, maar ook uit recentere protest- en handtekeningenacties blijkt dat er maar weinig animo is voor 

het nu voorgestelde uitstervingsbeleid voor de historische kastanjebomen en een op termijn steeds kaler veld.  

 

We hopen van harte dat we de mooie bomen zo lang mogelijk kunnen behouden en dat we, daar waar nu 

gaten vallen, nieuwe aanplant zullen zien. 
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