
 

Amendement - Wegdek rond het Exercitieveld  

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021, bij bespreking van 

het raadsvoorstel Scenario's Exercitieveld, besluit in het ontwerp-raadsbesluit het eerste beslispunt 

als volgt aan te vullen: 

 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b, 

met dien verstande dat er op de Oostsingel en Oostlaan in plaats van groot onderhoud aan 

de asfaltverharding, groot onderhoud aan het wegdek met gebruik van klinkers wordt 

uitgevoerd en daarmee aan te sluiten bij de eerder gerealiseerde constructie aan de 

Oostsingel noord. 

 

Toelichting:  

Bij de Politieke Avond en de bespreking van het voorstel over de renovatie van het Exercitieveld zijn 

twee amendementen aangekondigd. Beide hebben tot doel de levensduur van de bestaande 

kastanjebomen zo lang mogelijk in stand te houden conform de plicht die omschreven staat in het 

bestemmingsplan. 

 

Het college stelt voor de renovatie van het Exercitieveld scenario 1b voor: groot onderhoud aan 

wegdek en verlichting en alleen een nieuw riool en wegdek op het Exercitiepad. Gedurende een 

grootschalig participatieproces in 2014 rond het Exercitieveld koos een ruime meerderheid voor 

schets  3 - een ‘sierlijk veld met romantisch accent’ - wat als volgt omschreven werd: ‘met de 

boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen tot 

een gevarieerde beplanting.’ 

 

Een wegdek van rode klinkers die goed passen in de uitstraling van het gebied en ook beter 

aansluiten op het wegdek wat er noordelijker op de Oostsingel is aangelegd, als bij het romantische 

beeld uit het breed gehouden participatieproces.   

Onderzoeksbureau BTL heeft in 2019 aangegeven dat de conditie van kastanjebomen aan het 

noordelijkere stuk van de Oostsingel waar het asfalt door klinkers is vervangen, erop vooruitgegaan 

is.  

Er zijn in het bestemmingsplan ruim zestig waardevolle bomen rond het Exercitieveld ingetekend 

waarvoor de gemeente een actieve handhavingsplicht heeft. 

 

Het Exercitieveld is een centrumgebied in het hart van Woerden en aansluitend aan het Brediuspark. 

Veel Woerdenaren hebben dit in hun hart gesloten en het is ook een prachtig gebied waar flora en 

fauna een prima plek hebben naast de vele activiteiten die er plaatsvinden. Een veld van en voor álle 

Woerdenaren! 
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