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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.01009 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 december 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Openbare ruimte 

Contactpersoon : M. Hoes 

Tel.nr. : 8338 

E-mailadres : hoes.m@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Chris van Iersel 
van de Fractie van LijstvanderDoes 

over Inzaaien van bermen met een bloemenmengsel 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Ziet het college kansen om bij de reconstructies die nu worden uitgevoerd, ecologische 
meerwaarde te ontwikkelen? Kan het college dat verder toelichten?   
Ja, het college ziet op dit moment nog kansen om binnen de lopende reconstructies en 
verkeerskundige projecten ecologische meerwaarde te creëren. Het college ziet kansen om binnen 
de nieuwe groenblauw structuur, zoals deze is vastgelegd in de projecten, een ecologisch 
waardevolle inrichting (bijvoorbeeld een diversiteit aan beplanting en bomen) te creëren en/of het 
beheer aan te passen op ecologische meerwaarde (bijvoorbeeld aangepast maaibeheer). 

2. Worden de bermen langs de wegen waar nu aan wordt gewerkt , aangevuld met een 
grondmengsel dat geschikt is voor het inzaaien van een bloemenmengsel?   
Het uitgangspunt van de gemeente is om, waar mogelijk, te werken met gebiedseigen grond, dit 
wordt eventueel aangevuld met een vergelijkbare grondsoort uit de regio. Het aan te brengen groen 
wordt hierop afgestemd, hiermee blijft de grond en het groen gebiedseigen en karakteristiek voor 
dit gebied.  

3. Worden deze bermen t.z.t. ingezaaid met een bloemenmengsel?   
Dit verschilt per project. Bij de reconstructie van de Kromwijkerkade gebeurt dit niet, dit in verband 
met de wensen van de bewoners zoals die zijn uitgesproken in het participatietraject. Bij de 
verkeerskundige projecten van de Hollandbaan, Waardsebaan en Boerendijk wordt dit wel 
toegepast, waar dit kan en wenselijk is.   

4. Is er met de omwonenden gesproken over het inplanten en inzaaien van de bermen en wat 
was daarvan de uitkomst?   
In het participatietraject van de Kromwijkerkade is met bewoners gesproken over het algehele 
(groen)ontwerp, in dit traject is echter niet door de meerderheid van de bewoners de wens 
uitgesproken voor een bloemenmengsel. Voor de projecten Hollandbaan, Waardsebaan en 
Boerendijk is dit op voorhand al in het ontwerp meegenomen, hier is in het participatietraject verder 
niet specifiek over gesproken. 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.092876 
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Woerden, 4 december 2019   

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 
Van: LijstvanderDoes 
 
Betreft: Inzaaien van bermen met een bloemenmengsel  
 
Inleiding: 
In onze gemeente wordt op een aantal plaatsen gewerkt aan de weg, o.a. bij de 
Kromwijkerkade en de Hollandbaan/Waardsebaan. 
Bij het werken aan deze wegen wordt er ook gewerkt aan de bermen  en dat biedt 
kansen om deze bermen in te gaan zaaien met een bloemenmengsel i.p.v. met alleen 
gras. 
In de Raadsinformatiebrief  19R.00837 d.d. 19 november 2019 heeft het college de 
raad beloofd dat de kansen die ontstaan natuurlijk wel direct zullen worden gegrepen 
om ecologische meerwaarde te ontwikkelen en dat bij reconstructies steeds vaker zal 
worden gekozen voor een kruidenmengsel. 
De inwoners en bezoekers van  Woerden zullen dat zeer waarderen, dat blijkt wel uit 
de positieve reacties op de bloeiende bermen o.a. aan de Steinhagenseweg en de 
Molenvlietbaan. 
Mensen en dieren worden daar blij van en de biodiversiteit vaart er wel bij. 
 
LijstvanderDoes heeft hierover de volgende vragen: 

1. Ziet het college kansen om bij de reconstructies die nu worden uitgevoerd, 
ecologische meerwaarde te ontwikkelen? Kan het college dat verder 
toelichten? 

2. Worden de bermen langs de wegen waar nu aan wordt gewerkt , aangevuld 
met  een grondmengsel dat geschikt is voor het inzaaien van een 
bloemenmengsel? 

3. Worden deze bermen t.z.t. ingezaaid met een bloemenmengsel? 
4. Is er met de omwonenden gesproken over het inplanten en inzaaien van de 

bermen en wat was daarvan de uitkomst? 

LijstvanderDoes 
Chris van Iersel 
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