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Betreft: Aanplant bomen en inrichting groenvakken Stationsplein-Zuid 

 

Woerden, 25 mei 2021 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Langs de busbaan aan Stationsplein-Zuid worden in juni nieuwe bomen geplant ter vervanging van de 

kastanjebomen, die hier eerder hebben gestaan. Ook wordt het hoekje aan het begin van het Jan 

Ruijspad opgeknapt, dat momenteel een rommelige en verwaarloosde indruk maakt. Dit project wordt 

uitgevoerd door de aannemers die in het project TreeMark Woerden samenwerken aan het planten en 

vervangen van bomen in de gemeente Woerden.  

 

Werkzaamheden 

Langs de busbaan 

De 3 groenvakken, waarin voorheen kastanjebomen stonden, worden opnieuw ingericht met 5 al wat 

grotere lindebomen en daaronder fleurige vaste planten. De werkzaamheden starten op 31 mei met het 

verwijderen van de huidige beplanting en het wegfrezen van de resterende boomstronken van de 

kastanjes. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans. Vervolgens wordt door 

BOOM element de bodem verbeterd met compost, waarna de lindebomen en vaste planten worden 

geplant. Om de bomen de eerste 3 zomers van extra water te voorzien, wordt een aarden gietwal 

aangebracht.  

                 

Boomsoort: Tilia platyphyllos 'Delft' Projectgebied 

 

Aan de bewoners van 
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Het ‘hoekje’ 

Het hoekje, waar momenteel hekken omheen staan en waar spontane begroeiing is opgekomen, wordt 

opgeknapt. De hekken en de begroeiing worden verwijderd, terwijl de boom blijft staan. De ondergrond 

wordt ingezaaid met bloemrijk grasmengsel zoals ook langs het Jan Ruijspad groeit.  

 

Projectgebied 

 

Planning  

Het project begint op 31 mei en duurt circa 2 weken. 

Wanneer Wat 

31 mei Resterende boomstronken frezen en oude beplanting verwijderen. 

1 juni tot 15 juni Inrichten nieuwe groeiplaatsen, bomen planten en groenvakken inrichten met 

vaste planten. Opknappen ‘hoekje’. 

 

Beperkte toegang  

Fietspad langs de busbaan 

Tijdens het project is de noordelijke fietsstrook langs de busbaan afgesloten. Fietsers worden tijdelijk over 

de zuidelijke fietsstrook geleid. De busbaan blijft in gebruik. 

 

Kiss and ride 

De Kiss and ride zone bij het station zal niet de gehele projectperiode toegankelijk zijn. Dit wordt ter plekke 

met informatieborden aangegeven.  

 

Tijdelijk 

U ontvangt deze brief vooruitlopend op besluitvorming over de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied in 

de gemeenteraad. In deze plannen valt ook een totale herinrichting van het Stationsplein-Zuid. Wanneer 

de uitvoering hiervan start is echter nog onzeker; verwacht wordt dat dit nog 5 tot 10 jaar kan duren. In de 

tussentijd is een prettige, groene uitstraling van het gebied wel wenselijk. Zodra de herinrichting van het 

Stationsgebied-Zuid start, zullen de nieuwe lindebomen en vaste planten naar een andere locatie 

verhuizen. Met de verplantbaarheid is bij het kiezen van de boomsoort ook rekening gehouden. Meer 

informatie over een boomverplanting is hier te vinden: shorturl.at/dtHJ9.  

 

Ons team kijkt ernaar uit om te beginnen! 

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met TreeMark Woerden via 085-822 8010, en vraag naar 

Josien Durieux of mail naar info@treemark.nl. Zie www.treemark.nl voor meer informatie over het project.  

 

Vriendelijke groeten namens het team van TreeMark Woerden, 

Josien Durieux 


