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Onderhoud bosplantsoen en bomen 

Kennisnemen van: 

De noodzakelijke werkzaamheden aan bosplantsoen en bomen in de winter van 2018 - 2019 

Inleiding: 

Onderhoud is noodzakelijk om het groen veilig en vitaal te houden. Door regulier te snoeien, uit te dunnen, 
te verwijderen en aan te planten, zorgen wij voor een functionele en veilige invulling van de groene ruimte. 
De functies van groen zijn heel divers. Zo kan groen bijvoorbeeld dienen als verkeersgeleiding, 
afschermend werken of voornamelijk esthetisch bedoelt zijn. Daarnaast functioneert groen verkoelend 
tijdens hete zomers, neemt het water op, zorgt het voor zuurstof en heeft het natuurlijk een ecologische 
waarde. Om deze functies zo goed mogelijk te vervullen, is de vitaliteit van het groen van groot belang, 
zelfs belangrijker dan de hoeveelheid. 

Noodkap 
Gezonde bomen hebben weinig onderhoud nodig wanneer zij vrij kunnen groeien, zowel boven als onder 
de grond. Wanneer de groeiomstandigheden voor een boom echter beperkt worden door te weinig 
groeiruimte of onvoldoende vochtopname, neemt het onderhoud toe en de levensduur af. Een periode van 
extreme droogte, zoals afgelopen zomer, zorgt vooral bij bomen met beperkte ruimte voor een extra 
achteruitgang in kwaliteit. Zowel jonge als minder vitale bomen hebben deze zomer geleden onder de 
droogte. Wanneer de vitaliteit van bomen achteruitgaat en ze ziek worden of doodgaan, vormen ze een 
gevaar voor hun omgeving. Ingrijpen is dan noodzakelijk, wat we deze winter dan ook gaan doen. Na een 
inspectie blijkt dat we zo'n 400 bomen verspreid over de gehele gemeente moeten verwijderen om 
gevaarlijke situaties te voorkomen. Vooral in Harmeien moeten we veel bomen kappen, met name op de 
Appellaan, Dorpeldijk, Breudijk, Tiendweg, Spruit en Bosch, Groenendaal, Parallelweg Zuid, Blindeweg en 
rondom het Koningspark. Wanneer veel bomen in een straat verdwijnen wordt middels participatie een 
grootschalige herplant, met eventuele gewenste aanpassingen, uitgevoerd. Kleinschalige éėn-op-één 
vervangingen worden deze winter direct gestart. 

Noodzakelijke werkzaamheden 
Ook wanneer het groen niet meer voldoet aan de gewenste functie is een ingreep noodzakelijk. 
Bosplantsoen (struweel) in de gemeente Woerden is bijvoorbeeld vaak aangebracht met het oog op een 
afschermende functie. Men heeft liever zicht op een mooi struweel dan bijvoorbeeld op gebouwen of 
geparkeerde auto's. Om de afschermende functie van het struweel te behouden, is onderhoud nodig. 
Regelmatige uitdunning en het verwijderen van zaailingen houdt het struweel op de gewenste hoogte en 
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dichtheid zodat het de mooie groene wand kan blijven zoals deze is bedoeld. Als we het onderhoud 
uitstellen, verandert het bosplantsoen en verliest het zijn functie. De zaailingen worden bomen en 
belemmeren uiteindelijk de groei van het belangrijke struikgewas. Hierdoor verliest het bosplantsoen zijn 
afschermende functie aangezien men dan onder de bomen door kan kijken en daarnaast neemt de 
ecologische waarde af. In het verleden is dit noodzakelijke onderhoud om diverse redenen vaak uitgesteld. 
Deze winter is daarom een inhaalslag noodzakelijk. Over de gehele gemeente voeren we 
snoeiwerkzaamheden uit om het struweel weer vitaal te krijgen en de ecologische waarde te verhogen. 

Kernboodschap: 

Werkzaamheden in het groen zijn noodzakelijk om het groen vitaal en veilig te houden. Om die reden 
worden deze winter door de gehele gemeente werkzaamheden uitgevoerd. Zieke en dode bomen worden 
verwijderd en het bosplantsoen wordt gedund. 

Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

Via de media en brieven aan buurtbewoners maken we bekend waar en wanneer we aan het werk gaan. 

Bijlagen: 

z 
n.v.t. 
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