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Bestuur en Comité van Aanbeveling Stichting Woerden 650 
info@woerden650.nl 
cc regt.a@woerden.nl;bestuurssecretariaat@woerden.nl 
 
Cc Wethouder A. de Regt, Gemeente Woerden 
 
Harmelen, 10 januari 2022 
 
Betreft:  Natuurlijk landschap en biodiversiteit, 650 Jaar Gemeente Woerden! 
 
Geacht bestuur, leden Comité van Aanbeveling, 
 
Wij dragen uiteraard velerlei aandacht en activiteiten in het kader van 650 jaar 
Woerden een warm hart toe. Ons voorstel voegen wij daar graag aan toe. 
 
Hoewel de landschappelijke omgeving van het Groene Hart vanouds al méér dan 
650 jaar deel uitmaakt van de omgeving van Woerden en van de dorpen in haar 
directe omgeving die nu deel uitmaken van de Gemeente Woerden, lijkt aandacht 
voor de natuur c.q. het in standhouden van de door ons ge-erfde biodiversiteit en het 
oorspronkelijke landschap te ontbreken in uw beleidsplan. 
 
Zowel de gemeente Stichtse Vecht als de Gemeente Utrecht vierden hun meer-
eeuwen verjaardag met een Bomenplan; het planten van bomen overeenkomstig 
met dit aantal jaren. 
 
Wij hoeven geen betoog te houden, dat voor de Gemeente Woerden versterking van 
het bomenbestand meer dan aanbevelenswaardig is. Een degelijk bomenplan betrekt 
inwoners ook bewust bij de belangrijke rol van bomen in de water- en 
temperatuurhuishouding van de openbare ruimte, de opslag en regulering van CO2 
alsmede de afgifte zuurstof. Daarnaast is het feestelijk, gezamenlijk uit te voeren èn 
gedenkwaardig. Het geeft de mogelijkheid stad en dorpskernen hierin te betrekken.  
 
Wij denken dat het najaar van 2022 hiervoor goede plantmogelijkheden biedt en 
mogelijk nog voldoende voorbereidingstijd, ook door het betrekken van diverse 
organisaties op dit terrein in de gemeente. In ieder geval denken wij als De Groene 
Buffer graag mee. 
 
  

mailto:info@woerden650.nl
mailto:regt.a@woerden.nl
mailto:bestuurssecretariaat@woerden.nl


 

Stichting De Groene Buffer 

www.degroenebuffer.nl 

KvK 30224422 

Bank NL78 RABO 0121 9743 08 

Koningshof 63 

3481 HS Harmelen 

paul@degroenebuffer.nl 

 

  

2 

2 

Ter kennisname 
Graag informeren wij de navolgrende organisaties over het bij deze aan u 
voorgestelde Bomenplan: 

o IVN, afdeling Woerden- ivnsecretariaat.woerden@gmail.com 
o KNNV, afdeling Woerden- voorzitter@woerden.knnv.nl 
o Stichting Landgoed Bredius- info@landgoedbredius.nl 
o Hartvoordenatuurwoerden@gmail.com 
o  info@houtzageradvies.nl 
o Rijn, Vecht en Venen landschapsbehoud groep- Sietsma1952@gmail.com. 

 
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur De Groene Buffer, namens deze Paul Kwakkenbos (vicevoorzitter) 
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