
Schriftelijke vragen ex art 42 RvO d.d. 16 augustus 2019 inzake ‘zorg voor de 
oerhollandse knotwilgen’


In de gemeente Woerden zijn diverse knotwilgen aanwezig. De knotwilg is een oerhollandse boom 
met een verhaal en is van historische waarde. 

De SP fractie heeft de volgende vragen aan het college, 


1. Is het u bekend dat er onherroepelijke schade aan knotwilgen ontstaat als het onderhoud 
tekort schiet?


2. Is u bekend dat knotwilgen afsterven als bijvoortduring de takken wegens gebrekkig 
onderhoud afscheuren? En het risico bestaat dat knotwilgen die in een slechte staat verkeren 
om redenen van de veiligheidswaarborging verwijderd dienen worden?


3. Bent u het eens dat het kappen van Woerdense knotwilgen wegens verwaarlozing voorkomen 
dient te worden? En het derhalve onwenselijk is dat Woerdense knotwilgen in verwaarloosde 
staat (komen te) verkeren?  


4. Er zou verschil in onderhoud zijn aan de knotwilgen in Woerden. Klopt dat? Zo ja, wat is 
daarvan de reden? 


5. Bent u bereid om voor januari a.s. de Raad te informeren over de staat van alle knotwilgen in 
Woerden? En zo nodig uiterlijk 1e kwartaal 2020 een inhaalslag te maken met snoeiwerk?


6. Zoals blijkt uit de staat van de knotwilgen in het Bredius heeft de betrokkenheid van 
vrijwilligers een positief effect op het onderhoud. Wat is de reden dat dergelijke 
vrijwilligerswerkzaamheden niet op alle Woerdense knotwilgen wordt toegepast? Bent u 
bereid te onderzoeken of dit wel mogelijk is en wat ervoor nodig is? En daar werk van te 
maken?


7. De gemeente knot de wilgen structureel elke 4 jaar en is van mening dat dat voldoende is. 
Desondanks tonen diverse knotwilgen(groepen) de hierboven geschetste tekenen van 
verwaarlozing. Kunt u uitleggen hoe dat kan?


8. Door een houtwal van knotwilgen om-en-om te knotten kan voorkomen worden dat een kaal 
landschap ontstaat en is de knotwilg in al zijn prachtige hoedanigheden door eenieder ten alle 
tijde te bewonderen. Bent u bereid om de knotwilgen om-en-om- te knotten?


9. Door elke 2 jaar te knotten kunnen Woerdense knotwilgen in uitstekende staat gehouden 
worden. Bent u bereid die snoeifrequentie toe te passen op de knotwilgen?


10. De knotwilg is een oerhollandse boom met een verhaal en is van historische waarde. Bent  u 
bereid de knotwilg toe te voegen aan de Woerdense lijst van beschermingswaardige 
boom(groepen)?



