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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00393 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 21 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte/IBOR 

Contactpersoon : L. Brekelmans 

Tel.nr. : 8880 

E-mailadres : brekelmans.l@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Groot onderhoud Nassaukade en gedeelte Emmakade 

 

Kennisnemen van: 
 

De uitgangspunten en het proces (ook naar de directe bewoners) van het groot onderhoud van de 
Nassaukade en een gedeelte van de Emmakade (vanaf nummer 7 en hoger).  

Inleiding: 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2018 het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) 
voor de periode 2019 t/m 2022 vastgesteld. In dit MOP is opgenomen dat er voor de Nassaukade een 
reconstructie van de openbare ruimte (ondergrond, weg en inrichting) gaat plaatsvinden. Voor de 
volledigheid wordt een gedeelte van de openbare ruimte van de Emmakade hierin ook meegenomen om zo 
aan te sluiten bij het eerste gedeelte van de Emmakade dat in 2014 vernieuwd is.  
 

Door nieuwe (technische) rioolontwikkelingen is gebleken dat het voldoende is om het riool op enkele 
plekken van binnenuit te repareren c.q. te herstellen. Dit betekent dat de ondergrond heel beperkt open 
hoeft te gaan en dat de bestaande riolering naar verwachting nog de komende jaren mee kan gaan. Op 
deze manier ontstaat er ook een voordeel in de kostenraming voor de technische uitvoering. De opdracht 
uit het MOP is daarmee groot onderhoud geworden in plaats van een volledige reconstructie.  

Kernboodschap: 

 

Op 9 maart jl. is er een bewonersavond geweest voor de directe bewoners, van de Nassaukade en een 
gedeelte van de Emmakade, waar het groot onderhoud gaat plaatsvinden. Als gemeente (en ook als Team 
R&B) vinden wij het belangrijk om onze directe bewoners actief te informeren en te betrekken. De 
bewonersavond bleek echter tot wat verwarring te leiden over onduidelijkheden in het plan en de emoties 
liepen bij een aantal bewoners wat hoger op. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij nogmaals zorgvuldig naar 
onze opdracht hebben gekeken. Er is hiermee tegelijkertijd behoefte ontstaan om een aantal 
uitgangspunten met elkaar vast te stellen, zodat wij vervolgens op een zorgvuldige manier ook het gesprek 
aan kunnen gaan met de directe bewoners. De volgende uitgangspunten houden wij aan in het verder 
uitwerken van de opdracht:  
1. Parkeren aan de woningzijde 

2. Behoud bomen Nassaukade voor de komende periode 

3. Nieuw en gezond bomenlint Emmakade 

4. Eenrichtingverkeer Nassaukade-Zuid 
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1. Parkeren aan de woningzijde 

Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte sluiten we aan bij het Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de 
binnenstad. Het BKP wordt momenteel ontwikkeld en maakt onderdeel uit van de ontwikkelagenda van de 
binnenstad. In het BKP wordt opgenomen dat er langs de Singel voornamelijk sprake is van een 
groenstrook met bomen om zo het zicht op de Singel zoveel mogelijk vrij te houden. Dat betekent dus dat 
de auto’s niet aan de Singelzijde geparkeerd worden, en daarmee automatisch aan de woningzijde 
gesitueerd zijn.  
 

2. Behoud bomen Nassaukade voor de komende periode 

Voor de bomen langs de Singel sluiten we aan bij de motie ‘Bomen in beeld’ (aangenomen in de 
raadsvergadering van 7 maart 2019). In deze motie is opgenomen dat bomen behouden worden als er 
geen strikte noodzaak is om bomen te verwijderen.  
 

Voor het behoud van de bomen langs de Singel aan de Nassaukade, in combinatie met de geplande 
werkzaamheden van de oorspronkelijke reconstructie (met rioleringswerkzaamheden), zijn er aanvullende 
onderzoeken uitgevoerd. In 2018 is er een Boom Effect Analyse uitgevoerd en aanvullend is er in 2019 nog 
een variantenstudie gedaan naar behoud van de bomen in combinatie met een herinrichting. Indien de 
riolering vervangen had moeten worden, dan was het onmogelijk geweest om de meeste bomen te 
behouden. Nu de ondergrondse werkzaamheden niet hoeven plaats te vinden, kunnen de bomen de 
komende jaren (naar verwachting tussen de 5 en 10 jaar) behouden blijven. Daarnaast is uit de 
onderzoeken gekomen dat de staat van de bomen aan de Nassaukade niet heel goed meer is. De bomen 
zijn ziek en daarnaast zijn de groeicondities voor de bomen niet optimaal. Dit betekent dat de bomen op 
termijn wel vervangen moeten worden. Dit sluit ook aan bij de Groenvisie bomen langs de Singel 
(vastgesteld raadsvoorstel d.d. 10 april 2018). Het uitvoeringsplan met een fasering is in de eindfase. 
 

3. Nieuw en gezond bomenlint Emmakade 

Aansluitend op de Groenvisie bomen langs de Singel staan de bomen aan het laatste stuk van de 
Emmakade op de planning om vervangen te worden. Het gaat om acht bomen. Een deel van de bomen 
aan de Emmakade is in 2014 al verwijderd. Door de laatste acht bomen te kappen en over de gehele 
Emmakade nieuwe bomen aan te planten, ontstaat er voor de gehele Emmakade een nieuw en gezond 
bomenlint en daarmee is het beeld aan de Emmakade voor vele jaren geborgd. De planning is dat de 
bomen in het vierde kwartaal van dit jaar vervangen worden. Hierover zullen de directe bewoners uitvoerig 
geïnformeerd worden.  
 

4. Eenrichtingverkeer Nassaukade-Zuid  
Voor het zuidelijke gedeelte van de Nassaukade (vanaf nummer 29 en hoger) stellen we voor om 
eenrichtingverkeer in te voeren (van zuid naar noord, richting de Oranjestraat). De onduidelijke en onveilige 
situatie kwam naar voren tijdens de bewonersavond van 9 maart jl. Aanvullend is er een verkeersonderzoek 
gedaan en daarnaast is gekeken naar de beschikbare ruimte tussen de woningen en de bestaande bomen 
voor de inrichting van de straat. Eenrichtingverkeer is op dit gedeelte van de Nassaukade ook wenselijk 
gezien de beperkte breedte van het wegdek met behoud van de bomen. Ook voor de doorgang van de 
hulpdiensten blijft er meer ruimte over. Aan de andere kant van de Oranjestraat is overigens al sprake van 
eenrichtingverkeer (van noord naar zuid, richting de Oranjestraat).  

Financiën: 
 

 Het benodigde budget voor het uitvoeren van groot onderhoud (bovengrondse werkzaamheden) en het 
van binnenuit uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het rioolstelsel is kleiner dan een volledige 
reconstructie met vervanging van de riolering. Met de besparing van de kosten kan een andere 
reconstructie (een nog nader te bepalen reconstructie) naar voren worden gehaald. De kostenraming voor 
het groot onderhoud wordt bekend op het moment dat het definitief ontwerp (DO) volledig is uitgewerkt.  

Vervolg: 
 

Met de bovenstaande uitgangspunten wordt het DO nu verder uitgewerkt. Voordat het DO vastgesteld 
wordt, organiseren wij in totaal drie werksessies voor de verschillende gedeeltes van de Nassaukade en de 
Emmakade. Wij hopen de werksessies medio juni te organiseren. Hiermee komen we tegemoet aan de 
eventuele vragen en emoties die spelen bij de directe bewoners. Wij hebben in kaart gebracht wat de 
mogelijkheden binnen het plan zijn, mochten er nog vragen of ideeën komen.      
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Na de werksessies worden de reacties verwerkt in het DO. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een bestek 
om op de markt te brengen. Wij verwachten dat wij in oktober kunnen starten met de uitvoering. De 
uitvoering duurt circa drie maanden. Dit betekent dat wij de werkzaamheden mogelijk nog eind 2020 
kunnen afronden.      
 

Vanwege het coronavirus COVID-19 is het voorstel om de werksessies medio juni van dit jaar te laten 
plaatsvinden. De gemeente volgt daarin de richtlijnen van het RIVM. We hebben nagedacht over het online 
organiseren van deze werksessies. Gezien de emoties die er bij dit project spelen en de zorgvuldigheid 
waarmee we het proces willen doorlopen, komen wij liever fysiek bij elkaar. Mocht het niet mogelijk zijn om 
in juni de werksessies te laten plaatsvinden, dan overwegen wij om toch online iets te organiseren. Zo 
voorkomen we dat we teveel in de planning uitlopen.  

Bijlagen: 
 

Raadsvoorstel Groenvisie bomen langs de Singel (d.d. 10 april 2018)   
Raadsinformatiebrief met beantwoording artikel 40 vragen (d.d. 10 april 2018)   
Motie Bomen in beeld (d.d. 7 maart 2019)   
Beantwoording motie "Bomen in beeld" (d.d. 1 oktober 2019) 

 

 

 

 

 



RAADSVOORSTEL 
17R.01067 

t ţcnieen tc 
W O E R D E N 

17R.01067 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 10 april 2018 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Ten Hagen 

Portefeuil le(s): Openbare ruimte 

Contactpersoon: V. Reintjes 

Tel.nr.: 8512 E-mailadres: reintjes.v@woerden.nl 

Onderwerp: 

Groenvisie bomen langs de Singel 

Samenvatting: 

Raadvoorstel groenvisie bomen langs de singel. 

Wij stellen de raad voor om te kiezen voor sfeerbeeld A. Daarmee kiest zij voor de verre toekomst 
voor bomen aan weerszijden van de singel. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 

1. Voor de groenvisie bomen langs de Singel te kiezen voor sfeerbeeld A, met de navolgende 
uitgangspunten: 
a. Conform sfeerbeeld A een bomenlint aan weerszijden van de singel te realiseren. 

2. De groenvisie is leidend voor werken langs het traject. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

De laatste jaren verdwijnen met regelmaat bomen langs het Singelprofiel in Woerden. De oorzaken 
hiervoor zijn werkzaamheden, stormen, ziekten/sterfte en ouderdom. Op veel plekken is de herplant 
van bomen in het bestaande profiel niet zinvol of haalbaar. Zo kunnen bijv. nieuwe bomen in het 
huidige profiel nooit tot volledig wasdom komen als gevolg van de reeds aanwezige bomen die 
voorkomen dat nieuwe bomen een kans maken (concurrentie). En omdat er niet altijd bomen 
herplant kunnen worden, zien we steeds vaker her en der gaten in het bomenprofiel ontstaan. In 
sommige gevallen, bijv. aan de Emmakade, is zelfs niets terug geplant. Willen we ook in de toekomst 
een mooi groen Singelprofiel dan is het belangrijk dat er een eenduidig standpunt komt over de 
gewenste groenstructuur langs de Singel in zijn geheel. In het Singelplan Woerden (14B.00669) is 
hiervoor een eerste aanzet gedaan, maar dit is te globaal om goed beheer te kunnen voeren. 
Daarom is er behoefte aan een verder uitgewerkt kader. 

In dit voorstel leggen wij een aantal groenvarianten voor die mogelijk zijn langs de Singel. Belangrijk 
hierbij is dat de varianten passen bij het Rijksmonument dat de Singel is en dat de doelstellingen uit 
het Singelplan Woerden als kader zijn gehanteerd. 
In mei van 2016 hebben wij u middels een raadsinformatiebrief (16R.00205) geïnformeerd over dit 
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proces en de stemronde die van 11 mei t/m 5 juni daarover gehouden zou worden. In de stemronde 
kregen alle inwoners, in het bijzonder de bewoners langs de Singel, de mogelijkheid om te stemmen 
op het boombeeld dat zij het best vinden passen bij de Singel en de komende vijf decennia willen 
terug zien. Daarbij hadden de inwoners de mogelijkheid om uit drie zorgvuldig ontworpen 
sfeerbeelden te kiezen. 

Hoe zijn de sfeerbeelden tot stand gekomen? 
In eerste instantie heeft de architect vier sfeerbeelden ontwikkeld. Deze zijn allen ter toetsing 
voorgelegd aan zowel de commissie Ruimtelijke kwaliteit S erfgoed (gemeente Woerden) en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarbij is één van de vier sfeerbeelden afgevallen. De 
overgebleven sfeerbeelden voldeden aan alle criteria en zijn daarmee keuze mogelijkheden voor de 
toekomst. 

De sfeerbeelden (zie bijlage 2) 

Sfeerbeeld A: bomenlint aan weerszijden van de Singel 
Meerjaren ontwikkelingen financiën: Totale investering in vier jaar: C 728.000,-

Jaarlijkse investering: C 182.000,-
Onderhoudskosten na realisatie: ê 10.800,- (p/j) 

Sfeerbeeld B: Solitaire bomen aan binnenzijde Singel en een bomenlint aan de buitenzijde Singel 
Meerjaren ontwikkelingen financiën: Totale investering in vier jaar: C 536.000,-

Jaarlijkse investering: C 134.000,-
Onderhoudskosten na realisatie: C 7.200,- (p/j) 

Sfeerbeeld C: Boomgroepen op strategische punten aan weerszijden van de Singel 
Meerjaren ontwikkelingen financiën: Totale investering in vier jaar: ê 302.000,-

Jaarlijkse investering: C 75.500,-
Onderhoudskosten na realisatie: C 4.200,- (p/j) 

Participatieproces 

Communiceren met en het voorbereiden van de inwoners 
Om de inwoners te enthousiasmeren en het belang van meestemmen duidelijk te maken is gebruik 
gemaakt van een intensief communicatietraject. Zo zijn alle inwoners middels flyers in de 
Woerdense Courant, flyers in winkels, posters langs de wegen en op de vuilniswagens, banners op 
Woerden TV een themapagina en nieuwsberichten in de Woerdense Courant geïnformeerd over de 
mogelijkheid tot meestemmen. Daarnaast hebben de aanwonende van de Singel een persoonlijke 
brief ontvangen. Ook zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd in theater 'Het Klooster' en zijn 
rondleidingsessies langs de Singel georganiseerd voor geïnteresseerden. Tijdens deze 
bijeenkomsten gaf de architect toelichting op het hoe en waarom van de sfeerbeelden en de 
verschillen daartussen en dus ook de consequenties van elk sfeerbeeld. Op die manier is 
geprobeerd een zo groot mogelijk bereik te realiseren, inwoners zo geïnformeerd mogelijk te laten 
stemmen en het belang daarvan mee te geven. 

Uitslag stemming 
In totaal hebben 931 inwoners gestemd, waarvan 800 stemmen als geldig worden beschouwd. 
Dubbele IP-adressen zijn niet geldig verklaard. Uit een analyse blijkt overigens dat het alsnog geldig 
verklaren van de dubbele IP-adresstemmen geen invloed zal hebben op de uitslag. 
Uit de online enquête (zie bijlage 1 voor gedetailleerde uitslag) blijkt dat de voorkeur van inwoners, 
voor iedere unieke locatie meer dan 400 stemmers, overduidelijk uitgaat naar optie A: bomenlint aan 
binnen- en buitenzijde. 
Het merendeel van de deelnemers aan de enquête woont in de binnenstad (194 personen), gevolgd 
door inwoners uit de wijk Molenvliet (146 personen) en het Bloemen- en bomenkwartier (118 
personen). 
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Figuur 1. voorkeuren per sfeerbeeld en per sfeerbeeld locatie (x-as) 

Wat willen we bereiken? 

Een heldere en breed gedragen afspraak over het uiterlijk vertoon en de daarbij behorende inrichting 
en beheer van de groenstructuur langs de Singel voor de komende vijf decennia. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Hoewel op dit moment de middelen ontbreken om het plan integraal uit te voeren, is het toch van 
belang om de visie vast te stellen. Die kan dan gebruikt worden als aan het traject reconstructies 
uitgevoerd worden waarbij bomen teruggeplaatst kunnen worden. Ook kan de visie gebruikt worden 
als herplaatsen bij reconstructies elders niet mogelijk is. In dat geval kunnen locaties uit de visie 
gebruikt worden voor nieuwe aanplant. 

Argumenten 

1. Voorde groenvisie bomen langs de Singel te kiezen voor sfeerbeeld A en daarmee een 
bornenlint aan weerszijden van de Singel te realiseren, want 

1.1 dit is het resultaat van een zorgvuldig ontwerp en participatieproces. 
Met een helder kader kan worden gecommuniceerd over het hoe, waar en waarom, waardoor 
discussie voor, tijdens en na uitvoering tot een minimum wordt beperkt. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1. Nog geen direct effect zichtbaar 
Wanneer u een keuze heeft gemaakt, zal er 'buiten' nog niet direct een effect te zien zijn. Eerst moet 
er een beheer- en bijhorend uitvoeringsplan worden uitgewerkt. Na gereedkomen hiervan zal 
worden gestart met de uitvoering buiten. Dit zal op zijn vroegst in 2019 zijn. 

2. geen vastgestelde singelvisie is risico voor de samenhang van de groenstructuur 
Als niet ingestemd wordt met dit voorstel, zal bij iedere reconstructie met de direct omwonenden de 
inrichting besproken worden. Dit kan de samenhang in de beplanting langs de singel schaden. 

3. een vastgestelde singelvisie biedt ruimte voor versnelde projectrealisering 
Als de raad op enig moment de benodigde extra middelen ter beschikking stelt, kan het project 
alsnog versneld worden. 
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Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Door te kiezen voor aanpak van de beplanting bij reconstructies en herplant van elders, is er geen 
eenmalig investeringsgeld nodig en blijven de beheerkosten van het totale bomenareaal gelijk, er 
komen immers geen bomen extra bij. De realisatie van de visie zal dan veel langer duren. 

Mocht op enig moment de mogelijkheid er zijn om de investeringskosten en beheerskosten toch 
beschikbaar te stellen, dan zijn onderstaande consequenties van toepassing. 

Belangrijk is te vermelden dat de berekeningen ramingen betreffen. De werkelijke kosten kunnen 
1ũ

0

7o afwijken. Binnen de ramingen is niet alleen naar de realisatie gekeken en de daaruit 
voortvloeiende begrotingsconsequenties, maar ook naar de effecten op de jaarlijkse beheerkosten 
van elk sfeerbeeld. De genoemde bedragen zijn all-in. Dit betekent dat de werkvoorbereiding, 
uitvoering en nazorg voor 1 jaar in de investeringsraming zitten. 

Figuur 2: raming investering, kapitaallast en beheerkosten. 

Investering en beheerkosten 
Jaarlijkse beheerkosten 

Investering totaal in gedurende levensduur nieuwe 
vier jaar uitvoering Investering per jaar (4x) inrichting. 

sfeerbeeld A C 728.000 C 182.000 C 10.800 

sfeerbeeld B C 536.000 C 134.000 C 7.200 

sfeerbeeld C C 302.000 C 75.500 C 4.200 

Kapitaallast meerjaren ontwikkeling (20 jaar afschr.) 

sfeerbeeld A sfeerbeeld B Sfeerbeeld C 

C 182.000 C 134.000 C 75.500 

2019 C 14.500 C 11.000 C 6.000 
2020 C 29.000 C 21.000 C 12.000 
2021 C 43.000 C 31.500 C 18.000 
2022 C 56.500 C 41.500 C 23.500 
2023 C 55.500 C 41.000 C 23.000 

2024 C 54.500 C 40.000 C 22.500 

Communicatie 

Uw besluit zal middels een persbericht worden bekend gemaakt. In de communicatie zal nadrukkelijk 
richting de inwoners worden gecommuniceerd dat uw keuze niet betekent dat er al direct 
daadwerkelijk realisatie zal plaatsvinden maar dat daarop volgend een uitvoeringsplan zal worden 
uitgewerkt waarover na afronding nog bestuurlijke goedkeuring moet worden gegeven. De directe 
aanwonenden zullen aanvullend op het persbericht middels een brief worden geïnformeerd over het 
besluit en het vervolg. 

Vervolgproces 

De visie wordt gebruik voor toekomstige beheer- en herplantwerkzaamheden. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de gemeentewet Art. 
108 eerste lid en Art. 147 tweede lid gemeentewet. 

Pagina 4 van 5 



Bijlagen: 

1. Uitslag enquête 'Bomen langs de Singel'- per wijk (corsa nr. 16.019044) 
2. Presentatie sfeerbeelden Singel (corsa nr. 16.019045) 
3. Concept raadsbesluit (corsa nr. 18R.00021) 

De indiener: 

De secretaris, De burgem 

V.J 
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R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00200 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 10 april 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 

tţemecntc 
W O E R D E N 

18R.00200 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Openbare Ruimte 

M. Hoes 

8338 

hoes.m@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Jaap van der Does van de Fractie van LijstvanderDoes over Bomen 
Emmakade Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Waarom zijn er op deze locatie nog steeds geen bomen herplant ondanks toezeggingen aan de 
aanwonenden? 
De Emmakade is onderdeel van de Singelstructuur. De aanplant van bomen is uitgesteld totdat de 
Raad een besluit heeft genomen over het toekomstige uiterlijk van de groenstructuur langs de 
Singel, waarvoor in de groenvisie 'bomen langs de singel' een aantal alternatieven zijn uitgewerkt. 
Zolang hierover geen uitsluitsel is vinden wij het niet verstandig om bomen te planten. Het kan 
namelijk zijn dat deze niet passen bij het gewenste beeld dat de Raad nog moet uitspreken. Een 
nieuw voorstel wordt op korte termijn naar de Raad gestuurd waarbij gevraagd word uitsluitsel te 
geven over de gewenste groenstructuur. 

2. Wanneer, hoeveel en welk soort bomen worden er op deze beeldbepalende locatie herplant? 
Doordat er geen uitsluitsel is over de groenvisie 'bomen langs de singel' en daarmee welk 
groenbeeld de raad rond de Singel de komende decennia wil nastreven, kan niet worden 
aangegeven wanneer, welke bomen, in welke hoeveelheid er terugkomen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.003285 

De secretaris. 

V. A drs. M.H.J. van er ergen 
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Motie Bomen in beeld 

 

De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 7 maart 2019, 

 

constaterende dat:  

1. In 2017 de raad al heeft gesproken over extra 1000 bomen in Woerden; 

2. In 2018 het college het aantal bomen wilde reduceren tot 27.500 (-2.500); 

3. Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2018 door middel van een 

amendement met raadsbrede steun de ondergrens van 30.000 bomen is benoemd 

met een scenario van 1.000 extra bomen; 

4. Eind 2018 Inwonersbelangen vragen heeft gesteld over waarom de vele bomen die 

gezond zijn verdwenen; 

5. Er tot op de dag van vandaag volop bomen worden gekapt, waarvan bij een 

belangrijk deel van de gekapte bomen grote twijfels zijn over de noodzaak hiervan; 

6. Er een amendement Sfeerbeeld bomen Singel aangenomen is, dat losstaat van een 

nog vast te stellen integrale visie over het groen in Woerden. 

 

van oordeel dat:  

1. De grootschalige kap van bomen zonder aantoonbare noodzaak moet stoppen; 

2. Gezien de urgentie van de snelheid waarmee bomen verdwijnen de raad zijn 

kaderstellende en controlerende taak op dit dossier maximaal moet inzetten; 

3. Voor het komende half jaar de raad maandelijks geïnformeerd moet worden over de 

te kappen bomen, de reden van kap en het plan voor herplant ervan. 

 

verzoekt het College om: 

1. Een overzicht te geven van de locaties en het aantal bomen die sinds 1 november 

2018 zijn gekapt, de reden van kap en het plan voor herplant.  

2. Elk jaar voorafgaand aan het ‘kapseizoen’ de raad te voorzien van informatie over 

plannen van kap en herplant. 

3. Het bomenbeheerplan voor 1 juli aan de raad voor te leggen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Marguerite Boersma, Progressief Woerden 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

Wilma de Mooij, SP 

Florian van Hout, VVD 

Wout den Boer, STERK Woerden 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 
19R.00711 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : M. Hoes 

Tel.nr. : 8338 

E-mailadres : hoes.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Beantwoording motie "Bomen in beeld"  
Punt M-16 uit de Lange Termijn Agenda (LTA) 

 

Kennisnemen van: 
 

De beantwoording van de motie "Bomen in beeld" 

Inleiding: 
 

In de raadsvergadering van 7 maart 2019 is de motie "Bomen in beeld" aangenomen. 
 
Daarin wordt aan het college verzocht om: 

1. Een overzicht te geven van de locaties en het aantal bomen die sinds 1 november 2018 zijn 
gekapt, de redenen van het kappen en het plan voor het herplanten van deze bomen.  

2. Elk jaar voorafgaand aan het ‘kapseizoen’ de raad te voorzien van informatie over plannen rondom 
het kappen en herplanten van bomen.  

3. Het bomenbeheerplan voor 1 juli 2019 aan de raad voor te leggen. 
 
Aan de hand van deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de locaties en het aantal bomen die 
in de periode van 1 november 2018 en 7 maart 2019 zijn gekapt, de redenen van het kappen en het plan 
voor het herplanten van deze bomen. Het gaat om bomen binnen de openbare ruimte en deze bomen 
vallen onder het beheer van Team Realisatie & Beheer.  
 
Dit stuk geeft uitvoering aan M-16 uit de Lange Termijn Agenda (LTA). 
 

Kernboodschap: 

 

Het verwijderen van bomen is altijd een gevoelig onderwerp, dit geldt niet alleen voor onze gemeente. Het 
is door het gehele land onderwerp van discussie. In het Groenblauw Omgevingsplan deel 3, het beheerplan 
over groen en water dat in 2019 wordt afgerond, wordt uitgebreid ingegaan op het beheer van bomen. Om 
het aantal verwijderde bomen in het juiste perspectief te plaatsen, is het belangrijk om te beseffen dat een 
boom in een stedelijke omgeving een verkorte levensduur heeft ten opzichte van een boom in de vrije 
natuur. Dit is het gevolg van de leefomstandigheden en werkzaamheden die plaatsvinden in de openbare 
ruimte. Het volgende rekenvoorbeeld is als uitgangspunt te hanteren.  
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Rekenvoorbeeld:  
Gemeente Woerden heeft een bomenareaal van 30.000 bomen, deze bomen hebben op dit moment een 
gemiddelde levensduur van ongeveer 40 jaar. Bij een gezond en duurzaam areaal (diversiteit in leeftijd, 
soort en standplaats en zonder ziekten) kan er vanuit gegaan worden dat gemiddeld 750 bomen jaarlijks 
vervangen moeten worden (30.000 bomen / 40 jaar = 750 bomen). In deze optimale situatie is geen sprake 
van een vervangingspiek, een sterk verhoogd aantal bomen welke vervangen moeten worden. Dit voorkomt 
financiële uitschieters of maatschappelijke onvrede. Het bomenareaal van Woerden heeft geen ideale 
situatie. Zo is de leeftijdsopbouw in disbalans en zijn er enkele ziekten die de levensduur van de bomen 
verder terugdringen. De aankomende periode moet een groot aantal bomen vervangen worden, een 
vervangingspiek aanstaande. 
 
Een boom in de Gemeente Woerden wordt alleen verwijderd bij strikte noodzaak. Deze noodzaak kan 
ontstaan doordat een boom een gevaar gaat vormen voor zijn omgeving door een achteruitgang in de 
vitaliteit. Daarnaast kan het gebeuren dat een boom niet behouden kan blijven door werkzaamheden, zoals 
de ophoging van een straat. Het overzicht van de verwijderde bomen in de periode november 2018 – maart 
2019 is opgebouwd uit drie onderdelen: 

1. Reguliere boomvervanging 
2. Projecten 
3. Regulier onderhoud bosplantsoen 

 
1. Reguliere boomvervanging 

Het overgrote deel van de verwijderde bomen, in totaal 397 stuks, behoort tot de groep van de reguliere 
boomvervanging. Dit betekent dat deze bomen niet zijn verwijderd door externe factoren zoals riolerings- 
en verhardingswerkzaamheden, verkeerskundige maatregelen en/of de bouw van woningen of scholen. 
Deze bomen zijn verwijderd binnen het reguliere beheer en onderhoud, nadat ze zijn geïnspecteerd op 
veiligheid. De inspectie wordt uitgevoerd door middel van een Boomveiligheidscontrole (BVC), door zowel 
intern als extern gecertificeerd personeel. Van het aantal verwijderde bomen binnen de reguliere 
boomvervanging is ruim de helft de Es (55%). Al deze bomen hebben in meer of mindere mate de gevolgen 
ondervonden van de essentaksterfte. Dit is een ziekte die de takken van de boom aantast, waardoor deze 
afsterft en onveilige situaties (vallende takken) veroorzaakt. Door het gebrek aan loof, een beperking in de 
sapstroom en minder opslag van suikers, sterft een boom uiteindelijk. De overige bomen zijn ook allen als 
onveilig gekwalificeerd middels een BVC, zie bijlage. Veel oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan deze 
kwalificatie. Bomen kunnen bijvoorbeeld dood zijn of hebben een zwam die een indicatie geeft voor een 
verslechterde conditie (afhankelijk van de soort zwam). Al deze bomen vormden een risico voor de 
omgeving. 
 

 
* niet meer dan 5 stuks per soort 
 
Voor de verwijderde bomen wordt zowel losse herplant uitgevoerd als ook participatietrajecten voor 
specifieke straten gestart. Voorbeelden zijn de projecten: Appellaan en Tiendweg. De bomen kunnen niet 
altijd op dezelfde locatie en/of binnen enkele jaren worden vervangen. Indien dit het geval is, wordt gezocht 
naar andere locaties om het bomenareaal op peil te houden. 

Es; 220 

Wilg; 54 

Eik; 15 

Populier; 13 

Kastanje; 12 

Lijsterbes; 12 

Berk; 11 

Esdoorn; 11 
Els; 8 

Prunus; 7 

*Overig; 

34 
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2. Projecten 
Bij werkzaamheden van andere disciplines in de openbare ruimten moeten ook met grote regelmaat bomen 
worden verwijderd. Regulier beheer en onderhoud aan bomen vormt dan vaak niet de aanleiding om een 
boom te verwijderen maar waar mogelijk wordt wel werk-met-werk gemaakt. Bij één reconstructie zijn 
bomen verwijderd binnen de gestelde periode, de reconstructie van De Eem en de Zaan. Binnen dit project 
zijn 35 bomen verwijderd, de helft hiervan verkeerde volgens de BVC in een slechte staat. Hier is werk-met-
werk gemaakt door deze meteen in het werk te verwijderen. Deze en de overige (gezonde) bomen zijn ook 
verwijderd, omdat deze niet behouden konden blijven door de werkzaamheden aan de riolering en 
verharding. Voor deze straten is zijn nieuwe beplantingsplan ontwikkeld. Binnen de gestelde periode zijn bij 
diverse andere projecten ook bomen verwijderd:  

- Renovatie Westdampark: 38 stuks 
- Doorstroming Woerden West: 137 stuks 
- Woningbouw Jan Steenstraat: diverse bomen (lopende discussie) 
- Woningbouw De Veste:  bosplantsoen verwijderd met daarin diverse boomvormers 

 
Bij deze projecten wogen andere belangen zwaarder dan het behouden van de bomen. Bij alle projecten is 
een nieuw beplantingsplan ontwikkeld, maar daarbij komt vaak niet hetzelfde aantal bomen terug. Dit komt 
doordat een duurzame aanplant niet mogelijk is of omdat wensen of andere functies voorrang krijgen. 
Daarnaast worden er ook bomen verwijderd bij projecten, zoals de renovatie van het gemeentehuis. Deze 
bomen staan echter niet in de openbare ruimte en vallen daarmee buiten het groenbeheer van team 
Realisatie & Beheer.  
 
3. Regulier onderhoud bosplantsoen 

Naast de reguliere vervanging en het verwijderen en herplanten binnen de projecten wordt het regulier 
onderhoud van het bosplantsoen vaak aangezien als het verwijderen van bomen. Groenbeheer kijkt hier 
anders tegenaan. Afgelopen wintermaanden is door de gehele gemeente een deel van de achterstand in 
het onderhoud van het bosplantsoen aangepakt. Dit betekent dat op veel plekken een zogeheten dunning 
heeft plaatsgevonden in het bosplantsoen. Daarbij zijn ongewenste boomvormers verwijderd om de 
diversiteit van het bosplantsoen en daarmee de ecologische meerwaarde te vergroten. Het regulier 
onderhoud wordt vaak gezien als het verwijderen van bomen, dit mag daarom in de beantwoording van 
deze motie niet ontbreken. 
 

Financiën: 
 

 n.v.t. 

Vervolg: 
 

n.v.t. 

Bijlagen: 
 

Motie "Bomen in beeld" geregistreerd onder corsanummer 19i.02800. 
Verwijderde bomen in de periode november 2018–maart 2019 geregistreerd onder corsanummer 
19i.02799. 
 

 
 
 
 
De secretaris     De burgemeester 
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Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA  V.J.H. Molkenboer 
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