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Inleiding 
Het is gebruikelijk dat jaarlijks een deel van het bomenareaal moet worden vervangen. Het beste seizoen hiervoor is het 
najaar en de winter. Middels de beantwoording van de aangenomen Motie ‘Bomen in Beeld’ informeert het college 
jaarlijks, in de herfst, de gmeenteraad over de plannen van de daarop volgende winter. Het gaat daarbij om de plannen, 
vanuit het cluster Beheer van het Team Realisatie & Beheer in samenwerking met de aannemers uit project 'TreeMark 
Woerden', over de te verwijderen en te planten bomen. Naast deze plannen wil het college de raad ook meer algemene 
informatie over het gemeentelijk bomenareaal meegeven. Dit in het kader van de verbeterde informatie voorziening vanuit 
het college naar de raad over de Openbare Ruimte.  
 
In deze brief informeren wij daarom over de opbouw van het huidige bomenareaal, de aandachtspunten binnen dit areaal, 
de werkzaamheden in het kader van TreeMark Woerden, de ontwikkelingen in dit project en de plannen voor de Nationale 
Boomfeestdag. 
 
   
 
Kernboodschap 
 
Algemene informatie over het gemeentelijk bomenareaal  
Het huidig gemeentelijk bomenareaal bestaat uit ruim 30.000 bomen. Elke boom is anders en de bomen in ons areaal zijn 
dan ook op diverse manieren in te delen en te analyseren. 
 
Boomsoorten en boomtypen in het areaal  
Het indelen en analyseren is bijvoorbeeld mogelijk door te kijken naar de boomtypen en de boomsoorten. Zo is het meest 
voorkomende boomtype de Straat-/Laanboom, circa 75% van het totaal aantal bomen. Ongeveer een kwart, circa 23%, 



van onze bomen is Knotboom. De overige circa 2% van de bomen zijn Fruit- of Vormboom. Bijlage Grafieken en tabellen 
huidig bomenareaal - Figuur 1. Het is interessant om naar deze boomtypen te kijken wanneer dit in relatie wordt gebracht 
met de boomsoort. De knotbomen bestaan bijvoorbeeld bijna volledig, circa 94%, uit de boomsoort Schietwilg. Omdat 
ziekten vaak toeslaan bij één bepaalde boomsoort is het risico voor onze knotbomen groot. Mocht een nieuwe ziekte in 
de Schietwilg ontstaan dan is het mogelijk dat de gemeente in korte tijd bijna alle knotbomen verliest. Bijlage Grafieken en 
tabellen huidig bomenareaal - Figuur 2. Hetzelfde geldt voor de boomsoort de Gewone es, deze soort omvat circa 17% 
van het totale areaal. Bijlage Grafieken en tabellen huidig bomenareaal - Figuur 3. Binnen deze soort is al een ziekte 
aanwezig, de essentaksterfte. Deze ziekte komt ik de gemeente voor. Een grote kans is daarmee aanwezig dat de 
gemeente in de komende jaren een groot deel van deze bomen moet vervangen, het gaat hierbij om enkele duizenden 
bomen. Over de essentaksterfte weten we namelijk dat een steeds groter deel van de boom afsterft. Zeker bij jongere 
bomen is de kans op sterfte groter. Oudere bomen kunnen soms nog meerdere jaren overleven en soms (deels) 
herstellen, al blijft de kans op sterfte op langere termijn groot (zie ook: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/bomen-fruit/10-vragen-over-Essentaksterfte.htm). Als 
gemeente houden we onze essen daarom nauwlettend in de gaten. De ziekte is ook terug te zien in de afnemende 
kwaliteit van de essen. Inmiddels zit ruim een kwart van de essen in de veiligheidsklasse ‘Attentie’ of ‘Risico’. Bijlage 
Grafieken en tabellen huidig bomenareaal - Figuur 4.  
 
Diversiteit bomenareaal gemeente Woerden  
Bomen zijn op te delen in families, geslachten en soorten. Een boomfamilie bestaat uit meerdere boomgeslachten en een 
boomgeslacht bestaat weer uit meerdere boomsoorten. Bijlage Grafieken en tabellen huidig bomenareaal - Figuur 7. Dit 
is ingewikkeld maar belangrijk voor een gemeente om in de gaten te houden in verband met de grote gevolgen van een 
(potentiële) ziekte in het bomenbestand. Ziekten slaan namelijk vaak toe binnen een specifieke boomsoort of 
boomgeslacht. Om te voorkomen dat een groot deel van het bomenareaal de gevolgen van een ziekte moet ondergaan is 
een divers bomenbestand essentieel. In ons bomenareaal hebben wij enkele boomfamilies, boomgeslachten en 
boomsoorten die dominant aanwezig zijn. Uit de vorige paragraaf weten we al dat de Schietwilg en de Gewone es 
oververtegenwoordigd zijn in de gemeente. Kijkend naar de families dan zien we dat circa 28% van onze bomen bij de 
Wilgenfamilie (Salicaceae) hoort. Kijkend naar de geslachten dan zijn de Wilgen (circa 22%) en de Essen (circa 17%) 
dominant aanwezig. Omdat het Wilgengeslacht voor circa 97% bestaat uit de Schietwilg omvat deze boomsoort ook circa 
22% van ons totaal aantal bomen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Esssen, dit geslacht bestaat bijna volledig uit de 
boomsoort Gewone es. Deze soort omvat dan ook circa 17% van het totale areaal. Het gemeentelijk bomenareaal is 
daarmee niet duurzaam en draagt grote risico's met zich mee wanneer ziekten toeslaan. Diversiteit in boomsoorten is om 
die reden dan ook een groot aandachtspunt.   
 
Met deze kennis over het areaal in het achterhoofd zet de gemeente samen met Treemark daarom ook in op diversiteit. 
Terughoudend zijn wij in het aanplanten van soorten die al (te)veel voorkomen, maar we sluiten deze soorten ook zeker 
niet volledig uit. Daarnaast krijgen deze veelvoorkomende soorten extra aandacht als het gaat om mogelijke vervanging. 
Voorkomen dient te worden dat bijvoorbeeld alle essen in zeer korte periode vervangen moeten worden vanwege ziekte. 
De impact daarvan zal namelijk groot zijn voor de uitstraling, ecologie en de financiën van onze gemeente. Een 
afwachtende houding kan resulteren in een noodzakelijke kaalslag. Proactief een geleidelijke vervanging bij de slechtste 
bomen doorvoeren heeft daarom de voorkeur. 
 
Leeftijdsopbouw van het areaal  
De gemiddelde levensduur van een boom in de stedelijke omgeving zoals de gemeente Woerden is circa 40 jaar. Kijken 
we naar de waarde van bomen voor het klimaat, biodiversiteit en het straatbeeld, dan dragen bomen vanaf 40 jaar 
significant bij. Niet op basis van leeftijd maar op basis van inspecties worden bomen vervangen. Een deel van de bomen 
is na 40 jaar nog gezond en kan nog jaren mee. Wel mag aangenomen worden dat veel van de bomen vanaf deze leeftijd 
niet meer groeien en de conditie van een deel van de bomen boven de 40 jaar (sterk) zal afnemen. Dit komt omdat in het 
verleden onvoldoende rekening werd gehouden met de benodigde groeiomstandigheden die bomen nodig hebben om 
ouder te worden. Veel van de bomen zijn geplant in een verharding met onvoldoende goede grond daaronder. 
Vervanging wordt bij een oplopende leeftijd steeds aannemelijker. De leeftijd is een indicatie maar de inspectieresultaten 
zijn leidend voor het specifieke moment. Met dit gegeven en de omvang van het bomenareaal is een inschatting te maken 
van het gemiddeld aantal te vervangen bomen per jaar. Bij een duurzaam areaal beslaat de reguliere vervanging 
daarmee (30.000 bomen / 40 jaar) gemiddeld 750 bomen per jaar. Om een inschatting te maken van de 
vervangingsopgave is het aanplantjaar en dus de leeftijd een belangrijke indicator. In de leeftijdsopbouw van ons areaal is 
een aanplantpiek te zien. In de uitbreidingsjaren 1970-1990 van de gemeente is ver boven het gemiddelde aantal bomen 
geplant. Daarmee is ons areaal in dat opzicht niet duurzaam, een vervangingspiek ligt in de lijn der verwachting. Op dit 
moment zijn circa 17.500 bomen ouder dan 40 jaar. De verwachting is dan ook dat de komende jaren het aantal te 
vervangen bomen zal toenemen. Dit staat los van de externe effecten door bijvoorbeeld storm, ziekte en verdere 
verstedelijking. 
 
Ten behoeve van de leefomgeving en om minder vaak bomen te hoeven vervangen, werkt de gemeente samen met 
TreeMark aan het verhogen van de gemiddelde levensduur van onze bomen. Dit om ook zoveel mogelijk waarde per 
boom te kunnen ontwikkelen. De levensduur verlengen doen wij door een boom bij aanplant de juiste 
groeiomstandigheden, zowel boven- als ondergronds, mee te geven voor zijn volledige potentiële levensduur. Hierbij 
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wordt dus goed gekeken naar de behoefte van de specifieke boomsoort en de potentie op de specifieke locatie. Wanneer 
wij bijvoorbeeld weten dat een straat gemiddeld elke 20 jaar moet worden opgehoogd is het niet waardevol om een 
duurzame boomsoort aan te planten en deze voor 80 jaar groeiruimte mee te geven. Die extra groeiruimte vraagt om een 
extra investering die de boom niet kan benutten omdat bij een ophoging van een straat namelijk in bijna alle gevallen de 
boom de ingreep niet overleeft en moet worden vervangen. Wanneer de kans op voortijdige vervanging door externe 
factoren niet aanwezig is maximaliseren wij de groeiomstandigheden en daarmee de omlooptijd van de boom wel. Bijlage 
Grafieken en tabellen huidig bomenareaal - Figuur 5. 
 
Kroonvolume  
Bomen zijn enorm waardevol voor mensen en dieren. Bomen hebben niet alleen een esthetische waarde, ze hebben ook 
een ecologische waarde, ze leggen CO2 vast, ze zorgen voor verkoeling, ze vangen water op en filteren de lucht. Deze 
waarden worden ‘ecosysteemdiensten’ genoemd. Het kroonvolume van een boom of alle bomen te samen is wel een 
goede indicatie voor de waarde van een boom in ecosysteemdiensten, zoals eerder uitgelegd tijdens de 
Themabijeenkomst bomenareaal en groenbeheer (10 september 2020).Bomen in goede conditie en met een grote kroon 
dragen meer bij in ecosysteemdiensten dan bomen in slechte conditie en met een kleine kroon. Door de slechte conditie 
groeien ze niet meer en leggen ze bijvoorbeeld geen koolstof meer vast in het hout, deze bomen staan feitelijk stil in hun 
groei. Het aantal bomen geeft daarom nauwelijks inzicht in deze waarden. Dit getal vertelt namelijk niet of de bomen groot 
of klein zijn, veel of weinig verkoeling geven en veel of weinig CO2 opslaan. In het beleid en beheer van bomen vindt 
daarom een natuurlijke ontwikkeling plaats waarbij steeds vaker niet het aantal bomen maar het kroonvolume de ambitie 
bepaald (https://www.bomenwacht.nl/actueel/co2-kan-de-boom-in/). Het maximaliseren van deze zogenoemde 
‘ecosysteemdiensten’ zou voor elke boom de ambitie moeten zijn. In samenwerking met TreeMark is dan ook het 
kroonvolume per boom gemeten in 2020. Het kroonvolume van alle gemeentelijke bomen bedraagt circa 4.8 miljoen m3. 
Door dit getal te delen door het aantal bomen weten we dat het gemiddelde kroonvolume per boom 142 m3 is. Op zichzelf 
staand zeggen deze getallen weinig. Het wordt interessant wanneer we weten wat deze getallen over een bepaalde tijd 
doen. De ambitie is om deze getallen op de lange termijn te laten toenemen want daarmee neemt de waarde van de 
gemeentelijke bomen ook toe. Het kan echter zo zijn dat op de korte termijn eerst dit getal zal afnemen. Door oude, zieke 
bomen te vervangen voor jonge kleine(re) bomen neemt het kroonvolume in eerste instantie af. Maar wanneer bij 
aanplant de juiste keuzes worden gemaakt zal in verloop van tijd het kroonvolume van de nieuwe bomen die van de oude 
bomen overstijgen. Uit de meting van 2020 zijn verschillende aandachtsgebieden naar voren gekomen, In Snel & 
Polanen, Waterrijk en Zegveld zijn namelijk gemiddeld minder en kleinere bomen te vinden.   
 
Project TreeMark Woerden  
Komende winter voert TreeMark de 2e fase van hun programmering uit, cyclus B omvat Woerden-Oost en Harmelen. 
 
Totstandkoming ontwerp cyclus B  

  Voorlopig ontwerp: score plantplaatsen  
In Woerden-Oost en Harmelen zijn in 2020 door TreeMark op basis van een bovengrondse beoordeling 1296 
locaties (892 in Woerden-Oost en 404 in Harmelen) aangewezen als potentiële plantplaatsen voor nieuwe 
bomen. Daarnaast kwamen op dat moment 216 bestaande bomen met de conditie slecht, zeer slecht of 
afgestorven in aanmerking voor vervanging. Om op basis van deze grote aantallen een realistisch programma op 
te stellen voor cyclus B, zijn al deze locaties en bomen op de volgende aspecten onderzocht:  

o Ondergrondse groeiruimte (Klic-melding kabels en leidingen) 
o Bovengrondse groeiruimte 
o Beleidskader – realisatie norm van het aantal bomen per inwoner 
o Hittestress 
o Groeiplaatsinrichting oud versus nieuw (bij het vervangen van bomen) 
o Boomgrootte oud versus nieuw (vervangen bomen) 
o Boomgrootte / groeiplaats (aanplant nieuwe bomen) 
o Schaduwtoets (aanplant nieuwe bomen) 

In het ‘Uitvoeringsplan 2022-2025’ staat de onderzoeksmethode nader toegelicht. Van de locaties die geschikt zijn voor 
het planten van bomen, bepaalt de totaalscore welke bomen in het voorlopig programma worden opgenomen. 
Bijvoorbeeld bij boomgrootte/groeiplaats krijgt een locatie die optimaal ingericht kan worden voor een boom van de eerste 
grootte, de meeste punten. Een grote boom die groot en oud kan worden, levert uiteindelijk de grootste waarde voor de 
leefomgeving.  

  Voorlopig ontwerp: maatschappelijke input  
De inwoners van gemeente Woerden, en belangenorganisaties, hebben vanaf februari 2022 de ruimte gekregen 
om mee te denken over het programma van TreeMark in cyclusdeel B. Er zijn in het cyclusgebied huis-aan-huis 
ansichtkaarten bezorgd, Bijlage Grafieken en tabellen huidig bomenareaal - Figuur 9. Circa 400 mensen hebben 
aan de oproep gehoor gegeven en wensen doorgegeven via de website van TreeMark. Bijlage Grafieken en 
tabellen huidig bomenareaal - Figuur 10 geven een overzicht van de binnen gekomen wensen. Op 14 en 21 juni 
2022 zijn er bewonersavonden georganiseerd om toelichting te geven op het voorlopig ontwerp en om vragen 
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van inwoners te beantwoorden. Er kwamen in Snel en Polanen en in Harmelen enkele tientallen bewoners op 
deze bijeenkomsten af. Tijdens de bijeenkomst kon iedereen zijn of haar vragen en verzoeken delen. Door de 
boomtechnisch deskundige van TreeMark en door de beheerder van gemeente Woerden zijn deze vragen 
beantwoord. Wijzigingen in het voorlopig ontwerp zijn vervolgens doorgevoerd en teruggekoppeld.  

  Voorlopig ontwerp: input IVN  
Naar aanleiding van het voorlopig ontwerp heeft belangenorganisatie IVN vragen gesteld ten aanzien van het 
sortiment. Op 10 augustus 2022 is een overleg georganiseerd waarbij IVN de wens heeft uitgesproken om zoveel 
mogelijk bomen te planten die bijdragen aan de lokale ecologie. TreeMark heeft ook boomsoorten geselecteerd 
vanwege de windvastheid, veiligheid, klimaatbestendigheid, bestandheid tegen strooizout en dergelijke invloeden 
in de stedelijke omgeving. Waar mogelijk zijn aanpassingen in het sortiment gedaan en ook dit is teruggekoppeld. 

  Voorlopig ontwerp: input gevel-tot-gevel aannemers  
Met de aannemers die het groen in de openbare ruimte onderhouden, is het ontwerp van TreeMark gedeeld. Er 
waren geen beheersmatige knelpunten door de aannemers aangedragen en daarom geen aanpassingen nodig. 

  Voorlopig ontwerp: bespreking met gemeente  
Het aantal bomen, de boomsoorten en de locaties zijn besproken met gemeente Woerden. Dit had geen 
wijzigingen tot gevolg. Wel wordt in deze nieuwe bestuursperiode (nog) meer aandacht gevraagd voor ecologie 
en biodiversiteit. Voor het selecteren van boomsoorten spelen diverse aspecten mee, zoals de streefbeelden per 
wijk, de juiste boom op de juiste plek en de ecologische bijdrage. Denk hierbij aan de soortkeuze om het 
streefbeeld van een wijk (Hoogwaardig, Gezond, Natuurlijk) te versterken, de ecologische bijdrage die wordt 
verwacht, de beheerbaarheid van bomen en de externe invloeden die een boom moet kunnen verdragen. Ook de 
onderbeplanting van een boom speelt een rol in de ecologische waarde. 

De geplande werkzaamheden en projecten voor de winter van 2022-2023  
Een deel van de bijna 1300 locaties viel af vanwege ongeschiktheid op één of meerdere aspecten. De locaties die 
geschikt waren voor vervanging of nieuwe aanplant, zijn op basis van hun score gerangschikt en wijzigingen op basis van 
bewonersinput zijn verwerkt. Vervolgens kon er een financiële afweging gemaakt worden. Er zijn namelijk 450 
plantlocaties geschikt, maar er is binnen de overeenkomst financiële ruimte voor het planten van 370 bomen. 
 
Het definitieve ontwerp voor cyclus B bestaat uit 448 locaties. Hier worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:   

  415 bomen planten op nieuwe locaties 
  28 bomen verwijderen en op dezelfde locatie herplanten 
  5 bomen verwijderen en niet herplanten 

Van alle te verwijderen bomen gaat het in 1 geval alleen om het ondergronds verwijderen van de stobbe.  
 
Het bovengronds verwijderen, oftewel het vellen van een boom is een zichtbare ingreep. Deze bomen zijn vanwege een 
slechte conditie niet meer te handhaven. In 28 van de 33 gevallen wordt exact op dezelfde plek een nieuwe boom geplant 
(herplant). Op 5 locaties is herplant niet mogelijk. De nieuwe boom wordt dan bijvoorbeeld verder van de stoep af 
gepositioneerd zodat een grotere groeiplaats ingericht kan worden.  In Harmelen wordt het vervangen van de beplanting 
afgestemd op de locaties waar TreeMark bomen aanplant of vervangt, zodat werk met werk kan worden gemaakt.  
 
Boomsoorten  
In cyclus B worden 119 verschillende boomsoorten aangeplant, van 48 verschillende geslachten. De top 10 bestaat uit:  
   

Geslacht Nederlandse naam Aantal 
Ulmus (10 soorten) Iep 50 
Populus (10 soorten) Populier 48 
Prunus (8 soorten) Pruim 41 
Tilia (9 soorten) Linde 40 
Betula (3 soorten) Berk 36 
Acer (10 soorten) Veldesdoorn 23 
Sophora (2 soorten) Honingboom 21 
Malus (2 soorten) Appel 17 
Juglans (3 soorten) Notenboom 15 
Quercus (4 soorten) Eik 15 

 
Afwegingen lanenprogrammering 2024  
In de programmering 2020-2024 die als bijlage van de Raadsinformatiebrief (D/21/037453) in 2021 is 
meegestuurd, stond een tabel met de beoordeling van bomen in laanstructuren. Omdat de vergroeningsopgave 
voor aanplant en vervanging van bomen in de wijken hoog ligt en er ook veel mogelijkheden zijn, richt 
TreeMark zich in 2021-2022-2023 op de wijken en dorpen van de gemeente. Deze aanpak wijkt af van de 



eerder gecommuniceerde programmering. Door hiervan af te wijken kunnen wij een maximaal aantal van de 
opgehaalde wensen van inwoners realiseren.  
Deze tabel met de inventarisatie van de lanen is gemaakt om te prioriteren welke lanen aan vervanging toe zijn. 
Het percentage slechte bomen in een laan geeft daarbij de prioriteit aan. Uit reacties hierop bleek dat niet 
duidelijk is dat gezonde bomen in principe niet vervangen worden. Hieronder lichten wij de afwegingen voor 
het verbeteren van de laanstructuren daarom verder toe.  
 
Alle lanen zijn, voor het opstellen van de programmering, geïnventariseerd en in bijlage Treemark Woerden - 
Programmering 2020-2024 (D/21/040187) van Raadsinformatiebrief Beantwoording Motie "Bomen in beeld" 
2021 (D/21/037453) staat op pagina 20 het percentage slechte bomen per laan. Dit hebben we gedaan om een 
prioritering aan te geven van lanen die aan verbetering toe zijn. Het is een misverstand om te stellen dat alle 
laanbomen worden vervangen. Het uitgangspunt van TreeMark en de gemeente is namelijk om gezonde bomen 
zoveel mogelijk te behouden.  

Cyclusdeel Straat Slechte 
bomen 

Goede 
bomen 

Totaal Perc slechte 
bomen 

% Essen 

A Hoofdweg 7 1 8 88 %   
A Oudelandseweg 43 2 45 96 % 100 % 
D Parallelweg - 

west 
30 87 117 26 % 97 % 

D Parallelweg - 
Oost 

49 215 264 19 % 91 % 

D Groenendaal 76 241 317 20 % 100 % 
D Parallelweg A12 

Zuid (H) 
41 81 122 34 % 98 % 

D Reijerscop 91 263 354 26 % 89 % 
D Heldamweg 35 103 138 25 % 76 % 
D Appellaan 40 90 130 31 % 96 % 
D Dorpeldijk 14 14 28 50 % 96 % 
Totaal   426 1.097 1.577     

 
Treemark en de gemeente kijken echter niet alleen naar de huidige situatie, maar vinden het ook hun taak om 
naar de toekomst te kijken. Het is namelijk belangrijk om de ontwikkelingen in het bomenareaal in ogenschouw 
te nemen zodat wij nu kunnen handelen om toekomstige problemen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is 
dus het aandeel essen wat in de gemeente aanwezig is.  Met 17% is dat een zeer hoog percentage, dat is niet 
goed voor de (bio)diversiteit en dat brengt risico’s met zich mee. Zeker omdat deze essen veelal in lange lanen 
(monoculturen) bij elkaar staan. Het is een groot risico dat, op termijn, een groot deel van de bomen in deze 
lanen zal lijden onder de gevolgen van de essentaksterfte. Dit betekent echter niet dat de bomen direct 
verwijderd moeten worden omdat oudere bomen meerdere jaren kunnen overleven en soms ook weer (deels) 
herstellen. Het herstelvermogen van oudere essen is de reden dat veel van de nu al besmette bomen er nu ook 
nog staan, de essentaksterfte is namelijk al jaren in onze gemeente aanwezig. De gemeente en Treemark laten 
de zieke bomen zo lang mogelijk overleven en kijken naar het mogelijke herstel. Hier zit echter een risico aan. 
Er is een grote kans dat de essentaksterfte de komende jaren meer bomen besmet en steeds meer bomen 
(tegelijkertijd) in een slechte conditie komen en gevaarlijk worden door afsterving van takken in de kroon. Met 
als gevolg dat uiteindelijk toch een groot deel van deze zieke bomen in een korte periode vervangen moet 
worden. Het lijkt erop dat in onze gemeente dit zomaar honderden bomen extra per jaar kunnen zijn. Dit aantal 
is dus bovenop de reguliere vervanging die noodzakelijk is door reguliere sterfte van bomen. Een kaalslag in 
een groot deel van onze mooie bomenlanen in het buitengebied ligt daarmee op de loer en dat willen we 
uiteraard voorkomen. De lastige keuze is daarmee: gaan we wachten op de definitieve uitval van vele essen met 
het risico dat de infectie ook veel andere bomen aantast met mogelijk diverse jaren van kaalslag als gevolg? Of 
gaan we nu alvast beperkt jaarlijks ingrijpen bij de slechtste stukken in bloksgewijze vervanging om een 
kaalslag met zekerheid te voorkomen? Deze laatste keuze biedt als extra voordeel dat we nu direct aan de slag 
kunnen met het verminderen van de monocultuur essen, hopelijk de verspreiding van de essentaksterfte kunnen 
verminderen en een diversiteit aan inheemse, voor de ecologie en de leefomgeving waardevolle bomen kunnen 
aanplanten. 
 



Hoe pakken we de lanenprogrammering aan? 
Allereerst wordt onderzocht wat de slechte conditie van de bomen veroorzaakt. Dit kan een ziekte zijn, de 
leeftijd of een structureel groeiplaatsprobleem.  

  Als het een ziekte is, wordt opnieuw beoordeeld wat nodig is om verspreiding te voorkomen, maar ook 
welke bomen nog kunnen herstellen. Deze blijven dan behouden. Herplant gebeurt met verschillende 
inheemse soorten (zoals populier, iep en linde) die passen bij de aanwezige grondsoort om de 
vatbaarheid voor besmettelijke ziekten en plagen in de toekomst te verminderen. Naast dat deze 
diversiteit aan soorten waardevol is voor de ecologie, als stuifmeel- of nectarbron, zijn de gevolgen bij 
het toch optreden van een ziekte vele malen kleiner.  

  Conditieverlies kan ook veroorzaakt worden door slechte groeiplaatsomstandigheden of een verkeerde 
boomsoort bij de aanwezige grondsoort. Denk aan bodemverdichting, storende lagen of te weinig/te 
veel vocht of voeding. In deze gevallen zullen alle bomen tekenen van aftakeling vertonen. Onderzocht 
moet worden of een andere boomsoort in deze situatie zich wel kan ontwikkeling of dat 
groeiplaatsverbetering benodigd is. Dit om uit te sluiten dat na verloop van tijd niet weer dezelfde 
problemen verwacht worden. Onderzocht wordt wat nodig is om de groeiplaats te verbeteren, zoals het 
losmaken van verdichte grond, het verwijderen van storende lagen zoals oude puinlagen of het 
toevoegen van bomenzand met voldoende voedingsstoffen.  

De vervanging van laanbomen kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Een eerste werkwijze zou 
kunnen zijn om laanbomen individueel te vervangen. Het nadeel van het individueel vervangen van bomen in 
een laanstructuur is dat verbeteringen aan groeiplaatsomstandigheden nauwelijks uitvoerbaar zijn tussen de te 
behouden bomen. Ook is er een risico op beschadigingen en andere nadelige effecten op de te behouden bomen. 
In de Raadsinformatiebrief 2021 wordt daarom gesproken van bloksgewijze vervanging. Per laan zal de beste 
aanpak worden uitgezocht maar veelal zal gekozen worden voor een bloksgewijze vervanging. Daarbij worden 
eerste de slechtste blokken aangepakt. Het vernieuwen van een complete laan van meer dan 300 bomen is altijd 
onwenselijk. Het heeft teveel impact op zowel mens, dier als klimaat en is nooit een reële optie geweest. 
Daarnaast is dit in veel gevallen wettelijk niet toegestaan en is het een wettelijke verplichting om vooraf 
onderzoek te doen. Een ecologische toets zal bijvoorbeeld voor elke locatie worden uitgevoerd om die impact 
inzichtelijk te maken.  
 
 
 
Nationale Boomfeestdag 2022  
Voor Nationale Boomfeestdag op 16 november 2022 staan diverse festiviteiten op het programma:  

  Uitdeelactie 200 bomen. Mensen krijgen keuze uit 10 boomsoorten. De uitdeelactie zorgt voor extra 
bomen in de gemeente Woerden. Wanneer we kunnen terugvinden welke mensen in 2021 net te laat 
waren, zullen we hen een dag eerder informeren. De minst populaire bomen van 2022 zijn vervangen 
door inheemse soorten met een grote ecologische waarde:  

o Sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 
o Kansenboom of pindakaasboom (Clerodendron trichotonum) 
o Gele kornoelje (Cornus mas) 
o Sierappel (Malus 'Red Sentinel) 
o Perzisch ijzerhout (Parrotia persica) 
o Zakdoekjesboom (Davidia involucrata) 
o Zevenzonenboom (Heptacodium micioniodes) 
o Vuilboom (Frangula alnus) 
o Meidoorn (Crateagus monogyna) 
o Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

  Boom planten in boombunker, bij Sint Bavoschool 
De Sint Bavoschool in Harmelen heeft voor haar 150 jarig bestaan van de school van de wethouder een 
boom geschonken gekregen. Om invulling te geven aan het plaatsen van de jubileumboom bij de Sint 



Bavo School in Harmelen is een voorbereidingstraject opgestart. Op het schoolplein tussen de zandbak 
en het speeltoestel staat een bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') die vervangen gaat 
worden door de herdenkingsboom (afbeelding 1). De boom is momenteel in slechte conditie en heeft 
een rotting aan de stamvoet en dient geveld te worden. De jubileumboom wordt een boom van de 2e 
grootte, 10 - 15 meter hoog. Gezien de beschikbare ruimte bovengronds is dit de meest logische keuze. 
De boomkroon komt daarmee niet te dicht bij de gevel van de school en zal niet te groot uitgroeien 
boven de zandbak en de zitbankjes. Op Boomfeestdag 16 november 2022 wordt de nieuwe boom 
aangeplant. De kinderen mogen de boom zelf planten onder begeleiding van een boomdeskundige. 

  Jubileumboom 650-jaar 
Om te vieren dat Woerden 650 jaar stadsrechten heeft, schenkt TreeMark Woerden de gemeente een 
boom. Meer details volgen nog. 

  Boomfeestdag voor basisscholen in samenwerking met Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie 
(onderdeel van Omgevingsdienst regio Utrecht). 
Begin oktober zal overleg plaatsvinden over het idee om scholen te betrekken bij het plantwerk van 
TreeMark, kinderen te laten zien hoe een boom geplant wordt in hun buurt. Meer details volgen.  

 
 
   
 
Financiën 
n.v.t.  
 
   
 
Vervolg 
Planning 

2022 Activiteit 

September Informeren raad en inwoners over programmering cyclus B. 

  Groeiplaatsinrichting voor nieuw te planten bomen. 

  Bestelformulier voor Boomfeestdag open zetten 

Oktober Bomen verwijderen en groeiplaatsen inrichten bij vervanging op dezelfde locatie. 

  Bomen bestellen voor cyclus B en Boomfeestdag 

November Boomfeestdag (16 november) 

  Aanplant nieuwe bomen 
December Aanplant nieuwe bomen 

 
Communicatie  
Na afronding van cyclus B wordt in Q1 2023 cyclus C (Kamerik, Woerden-West) opgestart. Inwoners en 
belangenorganisaties worden weer meegenomen in de plannen van TreeMark. Wijkbewoners uit de specifieke 
wijken kunnen in Q1 hun suggesties doorgeven die vervolgens worden meegenomen in een Voorlopig 
Ontwerp. Ten behoeve van het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt gerekend met standaardprijzen om een 
realistische inschatting te maken van de te realiseren aantallen. In Q2 kunnen inwoners zowel schriftelijk als op 
een bijeenkomst reageren op het VO waarna aanpassingen worden verwerkt. Ook met aannemers in het 
groenonderhoud en de beheerders wordt het aangepaste VO besproken. Na het verwerken van hun suggesties 
volgt in Q3 het Definitieve Ontwerp en aansluitend de definitieve calculatie en planning. De werkzaamheden 
(vellen en groeiplaatsverbetering) volgen in de loop van Q3 en de plantwerkzaamheden starten medio 
november, rekening houdend met de weersomstandigheden. 
 
Excursie voor raadsleden  
In relatie tot de verbeterde informatieverstrekking aan de raad zal een excursie georganiseerd worden om de 



praktijk van beleid, beheer en uitvoering van bomen en groen toe te lichten. 
 
Informatieavond voor raadsleden  
In relatie tot de verbeterde informatieverstrekking aan de raad zal ook een informatieavond worden 
georganiseerd. Op deze avond kunnen de raadsleden in gesprek gaan met de betrokken ambtenaren over alle 
zaken die betrekking hebben met groen en bomen. Belangrijke onderwerpen zoals de 'piek' in de levensduur, de 
verwachting van noodzakelijke grootschalige vervanging en de mogelijkheid die deze knelpunten bieden zoals 
een verdere vergroting van de diversiteit zullen daarbij zeker aanbod komen.  
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Figuur 1: Boomtypen 

 
 

Figuur 2: Boomsoorten binnen knotbomen 
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Figuur 3: Boomsoorten binnen bomenareaal 

 
 

Figuur 4: Veiligheidsklasse van Essen 
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Figuur 5: Aanplantjaar bomen binnen bomenareaal 

 
 

Figuur 6: Ecosysteemdiensten  
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Figuur 7: Boomfamilie, boomgeslacht, boomsoorten 

 
 

Figuur 8: Ansichtkaart  
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Figuur 9: Overzichten 

   
Afbeelding 1: input inwoners Woerden-Oost.      Afbeelding 2: input inwoners Harmelen 
Groen staat voor het planten of behouden van bomen. Paars staat voor snoeien en de blauwtinten 
staan voor de wens om bomen te vervangen.  
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