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Amendement - Bomenlint Exercitieveld 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, om in het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel 

D21014536 Raadsvoorstel - Scenario's Exercitieveld beslispunt 1 tot en met 3 te vervangen met de 

volgende punten: 

 

1. Het Exercitieveld met behoud van het besloten karakter middels een bomenlint te renoveren.  

2. Het verwijderen van een bomenlint op te knippen in delen en gefaseerd uit te voeren.   

3. Riolering op de Oostsingel en het Oostpad te vervangen en de bestrating en boomsoort middels 

inwonersparticipatie te bepalen.   

 

Namens, 

De Woerdense VVD, Florian Bos 

CDA, John Boere 

STERK Woerden, Rianne Vrolijk 

ChristenUnie/SGP, Lia Noorthoek 

 

Toelichting 

Binnen de lastige keuze tussen het zo goed mogelijk bewaren van de historische bomen en het 

toekomstbestendig inrichten van het Exercitieveld wil dit voorstel tegemoet komen aan het behoud van 

zowel de functie van het veld als de bomen. Door Bomenwacht Nederland is namelijk negatief 

geadviseerd op het boom voor boom vervangen. Dit omdat er op die manier geen goede groeiplaatsen 

gemaakt kunnen worden. Iets dat essentieel is voor het optimaal laten groeien van toekomstige statige 

bomen. 

 

Evenementen 

De Woerdense Vakantie Week en de andere jaarlijkse evenementen zijn net zo vervlochten met 

Woerden als de liefde voor de oude kastanjes. Bij het behoud van het evenemententerrein als 

gebruiksfunctie zullen investeringen in verbeteringsmaatregelen bij de bestaande bomen slechts 

minimaal effect hebben. De bestaande bomen zullen gefaseerd vervangen worden waarbij de nieuwe 

groeiplaatsinrichting evenementen proof moet zijn.  

 

Vervangen bomen 

Daarom is het voorstel om gefaseerd per ‘lint’ te vervangen. Voor de fasering is het uitgangspunt en het 

advies van Bomenwacht Nederland om het werk in delen op te knippen. Daarbij is het voorstel om 

binnen deze opdeling op basis van de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van de restlevensduur van 

de bomen te starten bij het Lint 5 (Exercitiepad).  

 

Lint 1 en 2 (Oostsingel) is daaropvolgend op korte termijn. Vervolgens linten 3 en 4 waarbij het exacte 

moment t.z.t. moet worden bepaald. Door de fasering is het doel om het beeld met bomen ten alle 
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tijden de tweezijdige laanstructuur blijft. Met de 

aanplantmaat kan gespeeld worden om zo goed 

als mogelijk een eenduidig beeld te realiseren.  

 

Kosten 

De kosten voor dit voorstel zijn hoger dan het 

collegevoorstel, dat is namelijk om de bomen uit 

te laten sterven. Om vervanging in linten te 

financieren kan geld worden vrijgemaakt uit het 

Groenfonds. Een indicatie van de kosten is: € 

300.000,-. Echter in vergelijking met de volledige 

renovatie zullen de kosten lager zijn. Binnen de 

begroting is rekening gehouden met volledige 

renovatie waardoor de kosten i.r.t. het eerste 

collegevoorstel lager zullen zijn.  

 

Renovatie 

Om het Exercitieveld toekomstbestendig te maken is binnen dit plan ook voorzien om de wegen volledig 

te vervangen. Dus asfalt en slechte wegfundering eruit, goede wegconstructie daarvoor terug met een 

ontwerp dat in samenspraak met inwoners wordt bepaald. Dit maakt het ook mogelijk om de riolering te 

vervangen in de Oostsingel en het Exercitiepad. De vervanging van de riolering is reeds begroot en dus 

gedekt. De kosten van de nieuwe bestrating is niet helemaal afgedekt binnen het voorstel maar de 

meerkosten kunnen gedekt worden het huidige budget i.c.m. het MOP van volgend jaar.  

 

Behoud monumentale bomen 

Hoewel graven door het wortelpakket niet goed is voor de bomen, worden bij de aanplant van nieuwe 

bomen circa het dubbele aantal bomen teruggeplaatst. Daarnaast blijft door de fasering het overgrote 

deel van de oude kastanjes staan. Het besloten en mooie karakter van het Exercitieveld wordt hiermee 

behouden. Daarbij komt dat met het vervangen van de bomen, er circa 2x zo veel bomen worden 

teruggeplaatst. Als het laatste lint (Oostlaan) t.z.t. wordt vervangen, dan zijn de bomen aan de 

Oostsingel inmiddels groter en voller en kan er een goede oplossing gevonden worden om daarop aan te 

sluiten. Zo wordt gezocht naar een evenwichtige combinatie tussen behoud van bomen en vervanging.  


