
    

   
  

1) Zie bladzijde 91 van de raadsinformatiebrief 
2) Zie bladzijde 96 van de raadsinformatiebrief 

Motie - Biotoop op Hogewal behouden 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, gelet op de bespreking 
van de raadsinformatiebrief ‘Vestingwerk bastions Torenwal en Hogewal’ op 17 februari 2022, 
 
constaterende dat:  
1. in het nieuwe ontwerp 36 bomen aan de Torenwal en Hogewal plaats moeten maken om een 

beschoeiing aan te kunnen leggen en alle lage begroeiing op de hellingen vervangen wordt door 
kruidenrijk gras; 

2. er € 362.000,- is gereserveerd de algemene investeringsruimte van IBOR in 2021 voor de 
werkzaamheden aan de beschoeiing en bomen en jaarlijks € 5.950,- voor het onderhoud 
benodigd is; 

3. daarbij verwezen wordt naar het Singelplan uit 2014 dat o.a. als doel had de vorm van de oude 
vesting zichtbaar te maken, 

 
overwegende dat:  
1. de huidige bomen en beplanting op de wallen door de jaren heen een biotoop hebben gevormd, 

met significante natuurwaarden, waar watervogels, beschermde vleermuizen en andere dieren 
een schuil- en broedplaats vinden; 

2. het nieuwe ontwerp een onmiskenbare achteruitgang in natuurwaarden betekent; 
3. de huidige beplanting minimale onderhoudskosten vergt; 
4. het budget voor IBOR nu al onder druk staat; 
5. organisaties zoals Stichting Hugo Kotenstein aangeven dat een beschoeiing niet nodig is, omdat 

‘er geen risico is op afschuiving van de bastions naar het water. De bastions liggen er al eeuwen; 
het geheel is ‘gezet’1)’; 

6. er dus wellicht onnodig 36 gezonde bomen gekapt worden en een biotoop verstoord wordt; 
7. omwonenden, noch cultuurhistorische organisaties of andere inwoners aangeven een voorkeur 

te hebben voor (kruidenrijk) gras op de hellingen in plaats van de huidige begroeiing; 
8. de Vestingraad ‘benadrukt dat historische duiding met maquettes en zichtlijnen een goede 

benadering is2)’ om de oude vesting zichtbaar te maken, 
 
verzoekt het college:  
1. bij de uitvoering van het laatste deel van het Singelplan de biotoop op de Hogewal en Torenwal 

intact te laten en alleen waar nodig kleinschalige ingrepen te doen, bijvoorbeeld voor de 
zichtlijnen of een perkoen beschoeiing; 

2. af te zien van het plaatsen van een hardhouten beschoeiing en zo de kap van gezonde bomen te 
voorkomen; 

3. voor het kruidenrijke gras een andere plek langs de singel of in bermen te zoeken. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,  
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Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Florian Bos, VVD 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Reem Bakker, Woerden&Democratie 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 24 februari 2022 

 

De griffier, 
 
 

 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


