
AGENDAPUNT EXERCITIETERREIN WOERDEN  
14 MEI 2020 POLITIEKE AVOND  
VISIE NAMENS AANWONENDEN OOSTSINGEL  
 
 
 
 
Geacht College, Leden van de Gemeenteraad,  
 
Wij zijn zeer teleurgesteld dat wij niet betrokken zijn geweest bij de plannen voor het 
Exercitieterrein.  
De gemeente heeft nagelaten ons hierover te informeren, ondanks eerdere afspraken.  
 
Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor behoud van de kastanjebomen.  
En voor alle duidelijkheid: als de gemeente wat meer zorg aan deze bomen had besteed, bijv. de 
bomen niet in grote plassen water laten staan en de bomen tijdens evenementen niet "klem had 
laten zetten", hadden toch een aantal bomen gespaard kunnen worden.  
 
Ontwerpscenario's Exercitieterrein.  
De gemeente heeft een projectteam opdracht gegeven te komen met verschillende 
ontwerpscenario's.  
Daarbij moest o.a. ook gekeken worden naar:  
"Het vergroten of tenminste handhaven van oppervlakte evenemententerrein" .  
De resultaten van deze ontwerpscenario's zijn met de gemeente besproken.  
Het projectteam heeft zich, op basis van vergaarde kennis, uitgesproken voor variant 1: de  dubbele 
rij bomen.  
Echter:  
De gemeente verzoekt het projectteam opnieuw te onderzoeken of het grootste evenement, de 
WVW, nog past in voorkeursvariant 1,  
de dubbele rij bomen.  
Het projectteam onderzoekt dit.  
Resultaat projectteam januari 2020: De WVW past binnen het voorkeursontwerp 1: de dubbele rij 
bomen.  
 
Dan lezen wij in de RIB onder ADVIES.  
"Het projectteam en het college geven de voorkeur aan de variant met de dubbele rij bomen".  
 
Waarom dan ineens uitgaan van variant 2, 1 rij bomen ?  
Er wordt gedacht over ooit een parkeergarage onder het exercitieveld.  
Maar kan dat wel.  
Wij hebben begrepen, dat een parkeergarage onder het terrein, zeer belastend is, zo niet bijna 
onmogelijk, vanwege de enorme zware belasting door (piek)verkeer van allerlei zware voertuigen en 
(kermis) toestellen bij de opbouw/afbouw en duur van evenementen.  
Ook geeft een groot aantal parkeergarages in de binnenstad eerder meer auto's door "zoekverkeer" 
dan dat de binnenstad autoluw wordt.  
 
Het thema voor het Exercitieterrein zou zijn "Een sierlijk veld met romantisch accent".  
Wij hopen dat de gemeente dit kan realiseren en behouden, een veld met een dubbele rij 
kastanjebomen.  
Dat houdt in dat er minder evenementen moeten plaats vinden.  
Want na ieder evenement is het groene veld bijna verdwenen. Beschadigd en platgereden.  
Na ieder evenement moet het terrein geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid worden.  



En voordat het weer een "groen en sierlijk veld" is, komt het volgende evenement er aan.  
Opnieuw wordt het veld beschadigd en platgereden (en bomen beschadigd) en opnieuw moet de 
gemeente het herstellen.  
Dit gaat zo door vanaf april tot en met oktober.  
Van een "groen en sierlijk veld" is zeven maanden lang geen sprake.  
 
Conclusie:  
De inwoners van Woerden hebben gekozen voor een groen veld met een dubbele rij bomen 
(2014/2015).  
Het college heeft gekozen voor variant 1: de dubbele rij bomen  
De aanwonenden kiezen eveneens voor variant 1: de dubbele rij kastanjebomen  
De aanwonenden vinden de hoeveelheid evenementen te groot  
De aanwonenden willen niet dat de kastanjebomen gekapt worden, temeer daar ook nog eens de 
bomen onderaan de begraafplaatsen (vanaf Ravelijnsingel tot aan Plantsoen) gekapt worden 
"omdat ze ziek zouden zijn".  
Ook hier worden de bomen geofferd voor een aan te leggen wandelpad.  
Een enorme kaalslag in deze groene omgeving.  
 
Wij willen betrokken worden bij overleg over het Exercitieterrein, de hoeveelheid evenementen en 
het parkeerbeleid.  
 
Graag ontvangen wij een uitnodiging voor overleg.  
 
Namens aanwonenden van de Oostsingel.  


