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Aanstaande donderdag besluit u over het bestemmingsplan voor het Defensie-eiland. 
In het bestemmingsplan wordt de hoogte van de nieuwe bebouwing geregeld. Volgens het 
plan kunnen op het eiland drie woontorens gebouwd worden met een hoogte van 21 resp. 24 
meter. 
Onze Stichting heeft al diverse malen betoogd dat zulke gebouwen te hoog zijn voor onze 
stad. 

Alle monumentale bouwwerken die vanaf 1400 in de binnenstad van Woerden zijn verrezen 
hebben één ding gemeen, ze gaan tot een hoogte van circa 15 meter. Kijk naar het Kasteel, het 
Klooster, de Kazerne, het Arsenaal en het oude stadhuis (nu gemeentemuseum), steeds is 15 
meter de grens. 
Dat geldt ook voor de kerkgebouwen: de Petruskerk, de Lutherse kerk, de Opstandingskerk, 
steeds komt de maat van circa 15 meter terug. 
Ook het stationsgebouw dat aan de rand van de binnenstad ligt past met een hoogte van 
ongeveer 15 meter in deze rij. 
Daar bovenuit steken de kerktorens, de watertoren, de Bonaventurakerk, de schoorsteen op 
het Defensie-eiland en de molen. Hiermee is het silhouet van Woerden bepaald. 

Het stadsilhouet is tot op heden gaaf gebleven. Zelfs beeldverstorende bebouwing uit de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw - die we helaas ook in de binnenstad aantreffen - heeft 
het silhouet van de stad niet verstoord; ook deze bebouwing reikt gemiddeld niet hoger dan 15 
meter. 

Maar nu dreigt het helemaal mis te gaan. Door de toegestane bouwhoogten op het Defensie
eiland zal het gezicht op de stad Woerden voorgoed worden verknoeid. 

De stichting heeft ten doel bewaring van elementen van monumentale waarde in stad en landschap 



De drie woongebouwen van 21 en 24 meter hoog passen niet bij de binnenstad. Het 
karakteristieke silhouet van torens en daken zal ernstig worden verstoord door de strakke 
contouren van de hoge nieuwe gebouwen op het Defensie-eiland. 
Het beeld van historische vestingstad wordt fors aangetast. In geen enkele vestingstad in de 
Lage Landen stonden zulke hoge gebouwen op de wallen. 
De beoogde hoogte van de drie woongebouwen heeft ook geen enkele relatie met de militair
industriële geschiedenis van het eiland gedurende de laatste 1H eeuw, terwijl deze 
geschiedenis uitgangspunt zou zijn voor de nieuwe ontwikkelingen. 

Om een indruk te krijgen hoe hoog 24 meter is kan als voorbeeld het flatgebouw genomen 
worden dat bij winkelcentrum Tournoysveld staat. Dit flatgebouw heeft naast de begane 
grond nog 8 verdiepingen en meet ongeveer 24 meter. Het gebouw torent boven de 
omliggende wijk uit. Drie zulke hoge gebouwen wil de gemeente nu neerzetten in de 
binnenstad. Onze Stichting vindt dat dit niet mag gebeuren. 

Daarom doen wij opnieuw een oproep aan de Raad. U bent in staat om dit plan tegen te 
houden. Neem uw verantwoordelijkheid en haal zoveel mogelijk lagen van de woontorens af. 

namens 
Stichting Hugo Kotestein 
P. Brak 
voorzitter/secretaris werkgroep Woerden 

De stichting heeft ten doel bewaring van elementen van monumentale waarde in stad en landschap 



Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
dinsdag 25 september 2012 08:14 
Stadhuis 
! Griffie 
FW: vaststelling bestemmingsplan Defensie-eiland 
brief aan Raadsleden over Defensie-eiland.doc 

gaarne inboeken (alleen brief, niet deze begeleidende mail). 

Met vriendelijke groet, 

E.M. (Erwin) Geldorp 
Griffier 

Gemeente Woerden 
0348-428510 / 06-20094715 

qeldorp.e@woerden.nl of raadsqriffie(8>woerden.nl 
Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden 
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

www.gemeenteraad.woerden.nl 
www.woerden.nl 

Van: Piet Brak ["mailto:p.brak@planet.nn 
Verzonden: maandag 24 september 2012 21:51 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: raadsqriffie@woerden.nl 
Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan Defensie-eiland 

Geachte Raadsleden, 

Bijgaand treft u een brief aan van de Stichting Hugo Kotestein met een oproep aan de gehele Raad. 

met vriendelijke groet 
Piet Brak 
namens Stichting Hugo Kotestein 
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