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AGENDAPUNT: EXCERCITIEVELD 

Geachte College, Leden van Gemeenteraad, andere deelnemers aan de avond, 

Meer nog dan andere belanghebbenden zijn wij als aanwonenden natuurlijk zeer bij het wel 

en wee van het Exercitieveld betrokken. Het is ons dagelijks uitzicht en wat er gebeurt komt 

figuurlijk en soms letterlijk bij ons binnen. 

Wij betreuren het daarom zeer, dat eerder gemaakte afspraken over directe betrokkenheid bij 

de uitwerking van plannen niet zijn nagekomen. Natuurlijk begrijpen wij de impact van 

COVID-19 op de gemeentelijke gang van zaken, maar omdat met andere belanghebbenden 

wel vooroverleg mogelijk is geweest had dit anders gemoeten. Inmiddels zijn er nieuwe  

“1,5- meter” afspraken gemaakt en daar hopen we het beste van. 

Evenals veel andere Woerdenaren betreuren wij het zeer, dat wat betreft de kastanjes blijkbaar 

de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Specialisten verschillen van mening over de 

toestand van de bomen en de noodzaak tot dringend ingrijpen (lees totale kap). Wij zouden 

een “second opinion” wat dit betreft ondersteunen. Het argument dat de rioleringen vervangen 

moeten worden horen wij de eerste keer. Is hier sprake van de kip of het ei? Het is logisch 

oude rioleringen gelijk te vervangen als je toch op slopershoogte bent maar is het inderdaad 

zo dat je een riolering niet kunt vervangen of repareren zonder de bomen onherstelbaar te 

beschadigen? Of is het idee de rioleringen te vervangen ontstaan omdat de gelegenheid er 

was? Deze kastanjes zijn zo mooi en horen zo bij Woerden dat wij het in ieder geval zonde 

vinden de laatste (?) 10 of 15 jaar plezier er aan weg te gooien. Het grootste deel van de 

plannen kan ook worden bereikt met kastanjes. Door het laten vervallen van de 

parkeerstroken ontstaat ruimte voor een wandelpad langs de singels. Misschien kunnen oude, 

zieke bomen ook individueel of in segmenten worden vervangen. Zo storend zijn de “gaten” 

in de lanenstructuur op dit moment nu ook weer niet. 

Het Exercitieveld is een monument. Even als onze woningen die wij met veel liefde zoveel 

mogelijk in de oorspronkelijke staat (moeten) houden en zo bijdragen aan een mooie entree 

van Woerden. Het verbaast ons dan zeer dat de gemeente er voor kiest zo gemakkelijk 

afbreuk te doen aan de historische en monumentale uitstraling van het veld door ervoor te  

kiezen na het kappen van de kastanjes slechts een enkele rij bomen terug te planten. Waarom 

dan trouwens geen kastanjes terug planten? Het daarvoor gebruikte argument is, dat daarmee 

de opties opengehouden worden om misschien ooit een parkeergarage onder het veld te 

kunnen aanleggen. Dus voor “misschien ooit” wordt een monument verkracht. Het argument 

dat als “misschien ooit” nooit komt er alsnog een tweede rij geplant kan worden lijkt op een 

zwak zoethoudertje. 

Het aanleggen van een parkeergarage onder het veld kost ruimte ten koste van de 

evenementen. Door die ruimte vooraf te compenseren wordt het veld vergroot. Misschien 

voor altijd. Als aanwonenden ervaren wij de laatste jaren een toenemende druk van meer en 

grotere evenementen. Het vergroten van het veld zal deze druk, vermoeden wij, alleen maar 

doen toenemen. Daarnaast wordt er voor gekozen een tribune langs het Exercitiepad aan te 

leggen. Wij vrezen dat ook hierdoor de (geluids-)druk op de achterkant van onze 

huizen/tuinen zal toenemen en ten koste gaat van privacy. 



Helaas is gepland overleg over verbetering van beheer en handhaving om in ieder geval 

onnodige druk van de evenementen te verminderen door COVID-19 eveneens uitgesteld.  

Wij zijn als aanwonenden niet tegen evenementen maar vragen wel, dat er in redelijkheid 

rekening wordt gehouden met onze belangen, zonder dat hiervoor een juridische strijd nodig 

is. Met wat aandacht kan hier veel worden verbeterd. 

Dankzij de crisis heeft het veld dit jaar de tijd gehad te herstellen. Als inmiddels de 

voorjaarskermis zou zijn geweest was al het herstel vermoedelijk voor niets geweest.  

Het aantal evenementen dat wordt toegestaan overstijgt ons inziens de fysieke capaciteit van 

het veld. Waar hiermee in het Westdampark rekening wordt gehouden, geldt voor het 

Exercitieveld blijkbaar geen enkele  beperking. 

Een laatste aspect dat terloops wordt vermeld maar waar blijkbaar nog niet verder over is 

nagedacht, is het gevolg voor ons als aanwonenden van het beperken van de 

parkeergelegenheid langs het veld en de singels. Landschappelijk prachtig en een verbetering 

van ons uitzicht. Het talud onttrekt voor bezoekers ook nog een groot gedeelte van het zicht 

vanaf het veld op de auto’s langs het Exercitiepad. Maar het opheffen van het grootste 

gedeelte van de parkeerplaatsen rondom het veld (er blijven er nog 10 over voor 10 panden 

langs het Exercitiepad) is voor de dagparkeerders, dit zijn vergunninghouders die in de stad 

werken, hinderlijk maar voor ons als aanwonenden zonder verder beleid zeer ingrijpend.  

Nu staat het Exercitiepad overdag vaak vol met dagparkeerders maar dan kunnen wij als 

aanwonenden altijd uitwijken naar de plaatsen langs de singels. Straks is vol, vol. Wij hopen, 

dat toegezegd overleg over deze situatie inderdaad gaat plaatsvinden en leidt tot een 

aanvaardbare oplossing. 

Wij wonen met plezier aan het Exercitieveld en willen dat met veel Woerdenaren delen.  

Wij zijn echter niet de enigen die bij deze plannen en het evenementenbeleid kanttekeningen 

plaatsen en bezwaren hebben. Ik nodig u uit onze bijdrage te zien als een uitnodiging en 

aansporing tot het zoeken van een redelijk evenwicht. 
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