
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
20R.00757 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Openbare Ruimte  
Contactpersoon : T.H.C. de Koning 

Tel.nr. : 8329 

E-mailadres : koning.d@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Hendrie van Assem 

van de Fractie van Inwonersbelangen 

over de aanpak openbare ruimte Hoge Wal - recreatiepad 

Beantwoording van de vragen: 

 

 
In de stad is er al lange tijd een flinke discussie gaande over de op handen zijnde aanpak van het gebied 
rondom de Hoge Wal. Het gaat daarbij ook om de singel en het aanleggen van een recreatiepad daarlangs. 
Zie afbeeldingen hiervan in de bijlage. Recentelijk verscheen er een artikel hierover in de Woerdense 
Courant. Deze week kregen we als gemeenteraad een brief van verontruste omwonenden.  
Inwonersbelangen heeft reeds eerder gevraagd om het plan, voordat er verdere uitvoering aan wordt 
gegeven, dit eerst opnieuw te bekijken en te bespreken. Dit omdat hier nog het laatste stukje overgebleven 
ecologisch en rustgebied is van natuur en dieren van de singel. Vanuit het gemeentehuis blijft het ijzig stil 
en toch horen we in de wandelgangen geluiden dat het in de wacht is gezet. Als dat zo is dan is dit goed 
nieuws. Er is dan nog voldoende tijd om dit opnieuw te bespreken met omwonenden en de gemeenteraad. 

 
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 

1. Klopt het dat dit project in de wacht is gezet?  

Beantwoording: Nee, dit project is niet in de wacht gezet. Wel is het zo dat na de noodkap van vier 
bomen (eind maart) er geen vervolg is gegeven aan het uitdunnen van de begroeiing op de 
Hogewal. Tot een eventuele kap van de andere bomen kan pas worden overgegaan na besluit van 
de gemeenteraad en de bisschop van de Rooms Katholieke Kerk. 

Het opknappen van de algemene begraafplaats gaat separaat verder. 

 

2. Zo ja, is het college bereid om hierover met omwonenden en de gemeenteraad in gesprek te 
gaan?  

Beantwoording: Ja. Vanuit de portefeuillehouder is reeds uitnodiging gedaan aan fracties om ter 
plaatse in gesprek te gaan met een afvaardiging van het projectteam. Daarnaast heeft het 
projectteam regelmatig contact gehad (en nog steeds) met omwonenden en zijn de 
contactgegevens bekend. Meerdere brieven zijn geschreven over de werkzaamheden en de 
voortgang van de plannen. Een Raadsinformatiebrief is in de maak om de raad te informeren over 
de stand van zaken. 

 

3. Klopt het dat er in de plannen (veel) bomen gaan verdwijnen? Na de al reeds omgezaagde 
bomen?  

Beantwoording: Ja. Echter, het aantal bomen of tot boom geworden zaailingen dat wordt gekapt zal 
conform de afspraak ‘bomen voor bomen’ worden gecompenseerd. Dit wordt als compromis voor 
de medewerking gedaan richting de Rooms Katholieke Kerk voor bomen die niet van de gemeente 
Woerden zijn. 

 



4. Klopt het dat hier een kapvergunning voor nodig is?  

Beantwoording: Nee. Alleen voor bomen die de status “bijzondere status boom” of “waardevolle 
boombeplanting” hebben moet een kapvergunning verkregen worden. De overige bomen zijn 
vergunningsvrij. De bomen met een bijzondere status blijven behouden. 

 

5. Komen deze bomen voor op de lijst bijzondere of waardevolle bomen?  

Beantwoording: Nee. 

 

6. Waarom wil het college aan de onderkant van de begraafplaatsen een openbaar pad 
aanleggen?  

Beantwoording: Het college geeft uitvoering aan het Singelplan, behandeld in de gemeenteraad in 
de periode eind 2014 – begin 2015. Onderstaande plaatjes komen uit het Singelplan en hebben 
betrekking op de bestaande situatie van de bastions en wat het kan worden. De aanleg van de 
escarpe (het wandelpad) draagt bij aan het cultuurhistorisch aanzicht van de vestingwal en brengt 
oudere tijden terug. Deze escarpe lag er vroeger namelijk al en wordt nu in ere hersteld. Op de 
kaart van Woerden anno 1832 (zie hieronder) is de escarpe onderaan de vestingwal duidelijk te 
zien.  

 
Met de aanleg van de escarpe onderaan het nog te realiseren talud komt er een mooie uitbreiding 
op het bestaande waterlinieommetje van de Oude Hollandse Waterlinie. Zo kan er vanaf 2021 een 
rondwandeling worden gemaakt langs de Singel, het Westdampark, de begraafplaatsen aan de 
Hogewal en Torenwal en andere prachtige karakteristieke gebouwen en culturele objecten van 
Woerden. 

 

Naast de cultuurhistorische meerwaarde heeft de escarpe ook een voordeel van technische aard. 
Zo kan de beschoeiing uitgevoerd worden met een lichtere constructie in verband met het minder 
belast worden door de gronddruk van het talud. Ook is dit goedkoper. 

Een ander voordeel is dat het beheer en onderhoud aan de taluds vanaf dat pad gedaan kunnen 
worden. De begraafplaatsen bieden hier namelijk onvoldoende mogelijkheid toe. 

 

 

 
Bestaande situatie → mogelijke nieuwe situatie 

 

7. Hoe wordt de rust en veiligheid van onze begraafplaatsen gewaarborgd?  



Beantwoording: Bovenaan de taluds worden de begraafplaatsen afgesloten met een gesloten 
haag. Op de Hogewal is dit een haag van 1,20 breed bij 1,20 hoog. Op de Torenwal is de haag 
0,80 meter breed en 1,60 meter hoog. Hiermee blijft het intieme karakter van de begraafplaatsen 
behouden en is er van buitenaf geen zicht op begravingen of grafzerken. Aan een wens van 
omwonenden wordt hiermee invulling gegeven. Beide hagen zullen dichtbegroeid worden en 
wintergroen zijn om inkijk op de begraafplaats te voorkomen. Tegen betreding van de 
begraafplaatsen via het talud zal er in de haag een hekwerk worden geplaatst.  

 

8. Wat zijn de totale kosten van een zo’n ingrijpend plan van aanpak inclusief het renoveren 
van de algemene begraafplaats?  
Beantwoording: In verband met de openbaarheid van deze vragen en antwoorden en het 
inkooptraject wat nog doorlopen moet worden is het niet verstandig bedragen te benoemen. De 
kosten zijn opvraagbaar bij de projectleider. 

 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.013057 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 42 vragen  

spoed 
 

Aanpak openbare ruimte Hoge Wal - Recreatiepad 
_________________________________________________________ 
 
In de stad is er al lange tijd een flinke discussie gaande over de op handen zijnde aanpak 
van het gebied rondom de Hoge Wal. Het gaat daarbij ook om de singel en het aanleggen 
van een recreatiepad daarlangs. Zie afbeeldingen hiervan in de bijlage. Recentelijk  
verscheen er een artikel hierover in de Woerdense Courant. Deze week kregen we als  
gemeenteraad een brief van verontruste omwonenden. 
 
Inwonersbelangen heeft reeds eerder gevraagd om het plan, voordat er verdere uitvoering 
aan wordt gegeven, dit eerst opnieuw te bekijken en te bespreken. Dit omdat hier nog het 
laatste stukje overgebleven ecologisch en rustgebied is van natuur en dieren van de  
singel. Vanuit het gemeentehuis blijft het ijzig stil en toch horen we in de wandelgangen 
geluiden dat het in de wacht is gezet. Als dat zo is dan is dit goed nieuws. Er is dan nog 
voldoende tijd om dit opnieuw te bespreken met omwonenden en de gemeenteraad. 
 
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat dit project in de wacht is gezet? 
2. Zo ja, is het college bereid om hierover met omwonenden en de gemeenteraad in 

gesprek te gaan? 
3. Klopt het dat er in de plannen (veel) bomen gaan verdwijnen? Na de al reeds  

omgezaagde bomen? 
4. Klopt het dat hier een kapvergunning voor nodig is? 
5. Komen deze bomen voor op de lijst bijzondere of waardevolle bomen? 
6. Waarom wil het college aan de onderkant van de begraafplaatsen een openbaar 

pad aanleggen? 
7. Hoe wordt de rust en veiligheid van onze begraafplaatsen gewaarborgd? 
8. Wat zijn de totale kosten van een zo’n ingrijpend plan van aanpak inclusief het  

renoveren van de algemene begraafplaats? 
 
 
 
 
 

Inwonersbelangen 
 

Hendrie van Assem 



 

 

 
Bijlage: 
Foto 1 genomen na de eerste kap 
Foto 2 Bestaande situatie 
Foto 3 Toekomstbeeld? 
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