
Geachte Raadsleden,                                                                             Woerden, 08-05-2020 

 

 

 

Het college stelt voor om 43 kastanjebomen te kappen rondom het Exercitieveld. Ik wil deze 

kastanjebomen echter nog 10 tot 15 jaar behouden. Hiervoor heb ik de volgende argumenten: 

 

De bomen zijn anno 2020 in goede conditie; mooi in het blad en in de bloei en hebben een 

paar stormen goed doorstaan in de afgelopen maanden. Het is een prachtig gezicht op en rond 

het Exercitieveld. Ik nodig u uit om te komen kijken. Volgens deskundigen die ik 

geraadpleegd heb kunnen ze nog 10 to 15 jaar mee.  

 

De bloederziekte is succesvol te behandelen. De 13 bomen die in 2016 zijn behandeld waren 

een jaar na de behandeling bacterie-vrij (alle 13!). Het ware gewenst geweest om in 

2017/2018 alle bomen met een succesvolle warmtebehandeling te behandelen.  

Deze behandeling kan voor alle bomen alsnog worden uitgevoerd. In meerdere gemeentes in 

Nederland is hier succesvol mee gewerkt en zijn de kastanjebomen behouden. De kosten van 

deze operatie zijn aanzienlijk lager dan het kappen van de bomen en nieuwe bomen 

aanplanten. 

 

Maar ook zonder behandeling kunnen de meeste bomen nog vele jaren mee. 

De laatste 5 jaar is de conditie van de bomen niet wezenlijk verslechterd en er is geen reden 

om aan te nemen dat dit nu wel ineens binnen enkele jaren gebeurd.  

 

Tussen de kastanjebomen kunnen andere bomen worden aangeplant om de mooie 2 rijen 

structuur te behouden. Dit bevorderd de biodiversiteit. 

Ik heb [boom- en groenadviseur] uit […] geraadpleegd (35 jaar in het vak) en ik stel voor dat 

de gemeente nader advies gaat inwinnen alvorens onherstelbare schade aan te richten. Bomen 

vragen om regelmatig onderhoud (snoeien), maar dat hebben we er graag voor over. 

De gemeente Woerden kan mogelijk gebruik maken van bomen-experts met een achtergrond 

in Wageningen en Boskoop.  

 

De bewoners van Woerden hebben zich in 2014 uitgesproken om het Exercitieveld en de 

dubbele rij bomen te behouden. Het is het gewenst om de bewoners van Woerden en de 

aanwonenden aan de Oostsingel en de Oostdam nogmaals te consulteren alvorens tot een 

onherstelbare ingreep over te gaan. 

 

Er is geen goedgekeurd beleid om van de wens van de bewoners af te wijken. 

Er is mijnsinziens geen overtuigende reden om tot het kappen van de 43 kastanje-bomen over 

te gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem Jan Laan 

[adres]  


