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Onderwerp: 

Snoeiwerkzaamheden en behandeling tegen de kastanje bloedingsziekte bomen Exercitieveld 

Kennisnemen van: 

De geplande werkzaamheden aan de bomen langs het Exercitieveld. 

Inleiding: 

Het Exercitieveld wordt beschouwd als de groene long van de binnenstad. Vele evenementen vinden hier 
plaats en voor onze inwoners is dit een karakteristieke omgeving. De grote kastanjebomen zijn hierin 
beeldbepalend. 

In 2014 is het project Exercitieveld Anders! gestart. De aanleiding voor dit project is tweeledig, namelijk de 
riolering die aan het eind van zijn levensduur is en een groot aantal kastanjebomen die de kastanje 
bloedingsziekte hebben. Omdat het Exercitieveld zo belangrijk is voor Woerden en de inwoners is het 
project groots aangepakt. Het participatietraject en de communicatie zijn gemeente breed uitgedragen. Uit 
de participatie is een thema gekomen waaraan het Exercitieveld zou moeten voldoen wanneer het 
aangepakt is. Dit thema is: Sierlijk veld met romantisch accent. 

Het onderwerp bomen, zoals gezegd beeldbepalend, ligt gevoelig. Dit is in het participatietraject ook 
meermaals aangegeven. Bomen weghalen wordt gezien als ongewenste verandering. Al zal dit op termijn 
wel gaan gebeuren. De levensduur van de bomen is immers op een bepaald moment voorbij. 
Maar met een relatief nieuwe techniek is het wellicht mogelijk om de bomen te behandelen tegen de 
kastanje bloedingsziekte en een langere levensverwachting te geven. Hierover is door ons 
gecommuniceerd dat we deze toepassing willen onderzoeken op haalbaarheid voor onze bomen. 

Inmiddels is duidelijk dat er bomen zijn die geschikt worden geacht om te behandelen. Overigens is het 
behandelen van de bomen geen garantie dat ze volledig herstellen. 

Daarnaast speelt ook het inhalen van een achterstand op het snoeien van de bomen. Ook de bomen langs 
het Exercitieveld zullen gesnoeid worden. 

Kernboodschap: 

15 kastanjebomen zijn door een deskundige partij geselecteerd/geschikt bevonden voor de behandeling 
tegen de kastanje bloedingsziekte. De behandeling, ontwikkeld door de Wageningen Universiteit, bestaat 
uit het inpakken van de stam van de boom met slangen en deze te verwarmen. Door de verwarming van de 
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stam gaan de bacteriën dood. Monitoring gedurende een jaar na de behandeling gaat inzicht geven in 
welke mate de levensverwachting van de boom is toegenomen. 
De behandeling gaat per 3 bomen en start begin maart 2017. De uitvoerende partij is Prop Boomtechniek. 

De resultaten van de behandeling zijn van belang om een afweging te maken of er meer kastanjebomen op 
deze manier een langere levensverwachting kunnen krijgen. 

Het snoeien van de bomen heeft de afgelopen jaren achterstand opgelopen. We zijn inmiddels begonnen 
aan een inhaalslag. Ook de bomen langs het Exercitieveld worden om die reden gesnoeid. Dit gaat voor 
15 maart gebeuren. De uitvoerende partij is Quercus Boomverzorging. 

Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

Het snoeiwerk heeft geen nadelig effect op de behandeling. De werkzaamheden worden op elkaar 
afgestemd zodat beide partijen hun werk kunnen doen. 

Vervolg Exercitieveld Anders! 
Na de bekendmaking van de winnende schets (sierlijk veld met romantisch accent) is het lang stil gebleven 
rondom het project Exercitieveld Anders!. Dit komt doordat andere projecten in de openbare ruimte prioriteit 
hebben gekregen. De herinrichting van het Exercitieveld vereist zoals andere projecten een zorgvuldige 
voorbereiding. De kastanjebomen staan hierin centraal en zijn leidend voor het ontwerp, de planning en de 
voortgang voor de herinrichting van het Exercitieveld. Dit betekent dat in 2018 bekend is wat het resultaat is 
van de behandeling, welke bomen behouden blijven, hoe dit er uit ziet in het (concept)ontwerp en wanneer 
naar verwachting gestart kan worden met de uitvoering. 
In maart wordt gestart met de werving van een projectleider die het project gaat begeleiden. 

Bijlagen: 

Kaartje van de bomen die de behandeling krijgen. (17.003140) 
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Kaartje Warmtebehandeling 
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