Bomen aanplanten en vervangen in Woerden
Een gezond, compleet en toekomstbestendig bomenbestand. Dat is het doel van Operatie TreeMark. Dit
project van gemeente Woerden wordt de komende jaren uitgevoerd door 3 partijen die slechte bomen
vervangen en nieuwe bomen aanplanten die gezond oud kunnen worden (Bomenwacht Nederland,
Boomrooierij Weijtmans en BOOM element).

Foto: Extra bomen aan de Paltrokmolen in Harmelen

Ieder jaar wordt een programma gemaakt voor het plantseizoen van november-december. Hierbij richt
TreeMark Woerden zich op een afgebakend gebied. In 2021 zullen we in uw omgeving aan het werk gaan,
zie de kaart hieronder.

Kaart: Gebieden waar we in 2021 bomen aanplanten en vervangen.

Inventarisatie en input van inwoners

Onze boomtechnisch deskundige heeft al een inventarisatie gemaakt van slechte bomen en plekken waar
ruimte is voor extra bomen. Deze lijst vullen we graag aan met suggesties van inwoners die het best
weten waar kansen liggen voor verbetering.
Uw ideeën voor extra bomen, of het vervangen van slechte bomen zijn uiterlijk tot 23 juli welkom bij ons.
We zullen in augustus beoordelen welke opties kansrijk zijn. Investeren in bomen is namelijk niet
verstandig als er veel ondergrondse kabels en leidingen liggen, of als er binnen afzienbare tijd een project
gepland is. Druk bezochte plekken waar de temperatuur op warme dagen extreem oploopt, krijgen
voorrang. We verwachten deze programmeringsslag in de eind augustus te kunnen voorleggen.
Uitvoering
Vanaf medio september kunnen de werkzaamheden van start. Slechte bomen worden geveld en
groeiplaatsen worden ingericht voor de komst van nieuwe bomen. In november en december worden de
nieuwe bomen geplant.
Communicatie
Wanneer er daadwerkelijk projecten worden voorbereid en uitgevoerd, worden de direct aanwonenden
door ons geïnformeerd. De bewonersbrieven publiceren we tevens op onze website op de
projectenpagina.
Meedenken
Uw suggesties voor extra bomen zijn welkom tot uiterlijk 23 juli. U kunt ons ook melden waar slechte
bomen staan die we kunnen meenemen in het vervangingsplan. We zullen u laten weten wat we met uw
input doen.
Stuur een mail, met toelichting, adres en eventueel een foto naar info@treemark.nl.
U kunt ook bellen (maandag t/m donderdag) naar 085-822 80 10 en vragen naar Josien Durieux.

