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Agenderingsverzoek - Raadsinformatiebrief | Vestingwerk bastions Torenwal en Hogewal 
 
Destijds zijn de werkzaamheden aan Hoge Wal na interventie door de raad vrij abrupt stilgelegd. De 
uitvoering zoals die gaande was viel weliswaar binnen de kaders van het raadsvoorstel Singelplan, 
maar de consequenties voor dit mooie stukje groen in onze binnenstad hadden veel raadleden niet 
goed voor ogen. Ook enkele buurtbewoners hebben zich destijds laten horen, waarbij het inmiddels 
afgeschoten wandelpad nog het langste bleef rondzingen. Maar er waren meer hete hangijzers, 
namelijk de vraag of we hier primair voor biodiversiteit en groen moesten kiezen. Of dat 
cultuurhistorie (zoals in het plan) dominant zou zijn. Er is nu gekozen voor een soort compromis. 
Vitale bomen blijven staan, maar daartussen komt lage nieuw begroeiing en de strakke figuur van 
een bastion wordt wel weer teruggebracht. Dat laatste zal ook zijn effect op bestaand groen hebben. 
Daarnaast is er gekozen voor gras met kruiden als ondergroei hetgeen wel enig beheer (en dus 
kosten) vraagt, als alternatief voor de wildgroei van de huidige situatie. Soms is er voor hogere 
kosten tgv cultuurhistorie gekozen. Soms is er andere gekozen dan omwonenden wilden. 
 
Samengevat: Als je de raadsinformatiebrief leest dan zijn er op tal van punten keuzes gemaakt op 
een dossier dat de raad destijds hoog zat. Waarbij kosten, oordeel van stakeholders en de keuze 
tussen cultuurhistorie en biodiversiteit telkens een rol spelen. Het lijkt de fractie van Progressief 
Woerden een goed idee om de gemaakte keuzes met de raad te bespreken. Al was het alleen maar 
om te voorkomen dat ambtenaren in de uitvoering nog een keer verrast worden door een raad die 
bij nader inzien toch wat anders wil.  
 
Wat ons betreft zou de uitvoering in ieder geval anders worden dan het voorstel in de 
raadsinformatiebrief. Wij kiezen liever voor minimale investeringen, minimale onderhoudskosten en 
maximale ruimte voor biodiversiteit. Dat dat ten koste gaat van cultuurhistorische doelen, is de 
consequentie die wij bereid zijn te accepteren.  
 


