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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Chris van Iersel
van de Fractie van LijstvanderDoes
over Kwijnende kastanjebomen aan de zuidzijde van het station

Beantwoording van de vragen:

1. Wat is er met de linker kastanjeboom aan de hand, is hij inderdaad dood?
Bij de laatste inspectie van deze boom, in het voorjaar van 2019, is geconstateerd dat deze
boom dood is.
2. Zo nee, waarom is de boom dan zo kaal gesnoeid, gekandelaard?
Ondanks dat deze boom dood is, zijn in het voorjaar van 2019 snoeiwerkzaamheden
uitgevoerd. De boom is zogezegd gekandelaberd, dit is gebeurd vanuit veiligheidsoogpunt;
het gewicht is van de takken afgehaald om de kans op afbrekende takken te minimaliseren.
3. Zo ja, hoe lang is dan al bekend dat de boom dood is?
Bij de inspectie in het voorjaar van 2019 is geconstateerd dat deze boom dood is.
4. Waarom staat de boom er dan nog?
Deze boom is in eerste instantie niet direct verwijderd in verband met de flora en fauna
periode en de daarbij horende wens van de gemeenteraad om in die periode niet te snoeien
of bomen te verwijderen. Voor deze boom dient een kapvergunning te worden aangevraagd
omdat deze op de lijst met “bijzondere status bomen” staat. De bijbehorende
bezwaarperiode zorgde ervoor dat vóór de start van de flora en fauna periode de boom niet
verwijderd kon worden. Snoeiwerkzaamheden waren in die periode wel mogelijk. Daarnaast
werd er gezocht naar een directe vervanging van de bomen middels het project
Stationsgebied.
5. Is het de bedoeling dat alleen deze of ook de andere bomen gekapt en vervangen worden
en wanneer gaat dat dan gebeuren?
Al deze bomen worden op korte termijn verwijderd, streven is voorjaar 2020. Het project
Stationsgebied bevindt zich echter nog niet in de fase dat direct vervanging kan worden
aangeplant. Voorlopig is van vervanging daarom nog geen sprake, wanneer dit kan
plaatsvinden is afhankelijk van dit project.
6. Kastanjebomen zijn waardevolle drachtbomen voor bestuivende insecten, worden er bij
herplant weer vergelijkbare drachtplanten teruggeplant?
Welke bomen worden aangeplant is op dit moment nog niet bekend, deze wens zal daarom
als advies aan de projectgroep worden meegegeven.
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Woerden, 13 januari 2020
Aan: het college van burgemeester en wethouders
Van: fractie LijstvanderDoes
Betreft: Art.42 vragen over kwijnende kastanjebomen aan de zuidzijde van het station.
Inleiding:
Nabij de ingang van het station staan een aantal oudere kastanjebomen.
Het lijkt erop dat een poging is gedaan de bomen te snoeien.
De boom die het meest links staat heeft bijna alleen nog maar zwaardere takken over,
dunnere takjes, waar blaadjes aan kunnen groeien, zijn zeldzaam. (zie foto's in de bijlagen)
Wat is er met deze boom, op deze unieke plaats aan de hand, heeft de snoeier zich vergist,
of is deze boom dood?
Wat is de bedoeling dan met deze boom als hij inderdaad dood is?
Wordt zijn silhouet ook een historisch monument?
Woerden zet in op meer toeristen die een bezoek komen brengen aan onze historische,
groene binnenstad, daar zijn we allemaal trots op.
Woerden als Hoofdstad van het Groene Hart heeft die naam hoog te houden.
Als bezoekers straks in de lente en zomer het station via de zuidzijde verlaten en een dode
oude kastanjeboom aanschouwen, dan zouden ze zich kunnen afvragen bij het verkeerde
station te zijn uitgestapt.
LijstvanderDoes heeft de volgende vragen:
1. Wat is er met de linker kastanjeboom aan de hand, is hij inderdaad dood?
2. Zo nee, waarom is de boom dan zo kaal gesnoeid, gekandelaard?
3. Zo ja, hoe lang is dan al bekend dat de boom dood is?
4. Waarom staat de boom er dan nog?
5. Is het de bedoeling dat alleen deze of ook de andere bomen gekapt en vervangen
worden en wanneer gaat dat dan gebeuren?
6. Kastanjebomen zijn waardevolle drachtbomen voor bestuivende insecten, worden er
bij herplant weer vergelijkbare drachtplanten teruggeplant?
LijstvanderDoes
Chris van Iersel
(Bijlagen: 2 foto's)

