
 
 
 
Geachte dames/heren, 
 
Bij toeval hebben wij in het Singelplan gelezen dat de gemeente van plan is om een kanoroute aan te leggen 
die onder andere over de camping en de zandgaten loopt. Wij zijn verbaasd en verontwaardigd dat het plan 
voor de kanoroute in het Singelplan is opgenomen zonder dat de omwonenden daarover zijn geraadpleegd of 
geïnformeerd. 
 
Wij hebben groot bezwaar tegen de aanleg van deze kanoroute, om verschillende redenen. 
 
Oudere Woerdenaren zullen zich zeker herinneren, dat er altijd een vaar- en zwemverbod is geweest in de 
zandgaten. De verbodbordjes hebben altijd in het water gestaan en er werd strak de hand aan gehouden. 
Menige jongere is uit het water gehaald met boot of zwemmend. 
 
De eilandjes in de zandgaten zijn heel nat en kwetsbaar. Ze zullen zeker beschadigd worden en vervuilen als 
mensen daar gaan aanleggen, zwemmen, picknicken en hun behoefte doen. 
En als kano’s worden toegelaten in het gebied, is de kans groot dat er ook mensen in roeiboten en bootjes met 
aanhangmotor in de zandgaten gaan varen. 
 
Het gebied was tot voor kort aangewezen als vogelreservaat en is dat in feite nog steeds, hoewel de bordjes 
helaas verdwenen zijn. De waterdieren en bijzondere vogels die op en rond de eilandjes en op de oevers van 
de begraafplaats leven worden door de kanoërs verstoord en dat vinden wij heel jammer. 
 
Voor aanwonenden en campinggasten betekent het toelaten van bootjes in de zandgaten bovendien een 
grove inbreuk op hun privacy. Nog afgezien van het feit dat de kans op illegaal aanleggen, picknicken, diefstal 
uit de tuinen, huizen, de camping en de begraafplaats sterk wordt vergroot. 
 
Het toelaten van bootjes zal in ieder geval leiden tot een groot gevoel van onveiligheid bij de aanwonenden. 
De kans is groot dat aanwonenden als reactie daarop een hek langs de waterkant zullen plaatsen, met als 
gevolg een aanzienlijke vermindering van de visuele kwaliteit van dit gebied. 
 
Voor de kanoroute zouden twee bruggen aangelegd moeten worden. Eén in de Helvoortlaan en één in de 
ingang van de begraafplaats. Volgens ons zijn er betere bestedingen van ons belastinggeld denkbaar.  
 
Als laatste wijzen wij u erop dat wij het van weinig piëteit vinden getuigen om een recreatieve vaarroute aan 
te leggen rond de Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan. 
 
Wij verzoeken u derhalve om te bewerkstelligen dat de gemeente een herziene versie van het Singelplan 
uitgeeft, waar de kanoroute door de zandgaten en de camping uit verwijderd is. 


