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Inleiding: 

De Woerdense Koeiemart heeft een jarenlange traditie die teruggaat naar het jaar 1410. 
Daarbij werd vee verhandeld, dat tot op de dag van vandaag zorgt voor een grote aantrekkingskracht op de 
Woerdense inwoners en bezoekers uit omliggende gemeenten, waarbij het 'hart' van het evenement de 
koeien zijn. 

De Koeiemart is een evenement waar een beleving wordt gecreëerd bij mensen over hoe het vroeger ging 
met de koeienhandel en andere ambachtelijke werkzaamheden, aangevuld met moderne zaken zoals 
entertainment en de kermis. Een plek waar bezoekers graag naar toe komen. Ook een moment van 
gezellig samen zijn met familie en vrienden en waar oude bekenden elkaar ontmoeten. 

Het is de wens van het college om het evenement naar een "hoger plan" te brengen d.m.v. een 
professionele opzet, die zorgt voor een betere uitstraling naar de deelnemers aan de Koeiemart en de 
bezoekers (veelal Woerdenaren en oud-Woerdenaren), waarbij het "koeien-deel" leidend is. 

Uit de evaluaties van de afgelopen jaren is onder meer naar voren gekomen dat een betere samenwerking 
is gewenst tussen de deelnemende partijen van de Koeiemart, zoals Het ACW, Het Stadshart, Stichting 
Woerden Bruist en De Nacht van Woerden. 

Hieronder wordt per onderdeel een korte toelichting gegeven op de plannen van het college om het 
evenement naar een hoger plan te tillen. 

Kernboodschap: 

Algemeen 
Net als in 2016 wordt ook dit jaar gezamenlijk opgetrokken met de bovengenoemde partijen om de 
Koeiemart tot een succes te maken. 
De rol van de projectleiders is daarbij vooral "verbinden" en zorgen dat alle (organisatorische) zaken op tijd 
zijn geregeld. 

Juridisch is het echter niet mogelijk dat namens alle deelnemende partijen één evenementenvergunning 
wordt aangevraagd. 



Dat zal ieder onderdeel zelf moeten blijven doen. De vergunning-aanvraag wordt echter wel door de 
projectleiders gecoördineerd. Zij zorgen ervoor dat alle vergunningen op tijd worden aangevraagd en 
afgehandeld. Er komt overigens wel één "Veiligheidsplan". 

Warenmarkt 
Inmiddels zijn de marktkooplieden geïnformeerd over de nieuwe plannen voor de Koeiemart 2017. 
Dat houdt in: 

Vooraf (digitaal) aanmelden; 
spreiding aankomst van de kraam- en standhouders; 
er wordt een unieke kraam nummering verstrekt. 

Hier is voor gekozen om drukte bij aankomst van de marktkooplieden in het centrum tegen te gaan. 
Bij aankomst in Woerden worden de gegevens gecontroleerd en of de leges zijn betaald. Is bijvoorbeeld 
nog niet betaald, dan wordt men niet toegelaten tot het centrum/de warenmarkt. 
Op dit moment wordt gekeken naar een geschikte locatie waar we iedereen kunnen opvangen (zonder 
daarbij verkeersproblemen te veroorzaken). Op de ontvangstplaats ontvangt de marktkoopman/vrouw een 
route en plattegrond naar zijn/haar standplaats. Bij de toegangswegen naar het centrum checkt een 
verkeersregelaar de papieren en stuurt de marktkoopman/vrouw door. De komende maanden wordt deze 
procedure verder uitgewerkt en vanaf heden kan men zich via de website reeds aanmelden voor de 
warenmarkt. 

Nacht van Woerden 
De organisatie van de Nacht van Woerden is bezig met een haalbaarheidsonderzoek om de VIP-tent 
(15x50 meter) op pontons in de Singel te plaatsen (tussen het Plantsoen I Exercitieveld). 
Doel is om de VIP-tent 'op het water' te plaatsen zodat er meer ruimte (* 2Q0Zo) vrij komt op het 
Exercitieveld voor de kermis. Er kan dan een aantal extra attracties worden geplaatst. Hiervoor dient de 
kermis wel een kwartslag te draaien en over de lengte van het veld te staan. Het besluit over de nieuwe 
indeling wordt deze maand genomen en is dus afhankelijk van het haarbaarheidsonderzoek om de VIP-tent 
op pontons in het water te plaatsen. 

Kermis 
Tot en met het jaar 2013 organiseerde de gemeente Woerden zelf de kermis (als onderdeel van het 
evenement "Koeiemart"). 

Sinds 2014 is de organisatie van de kermis (onderhands) uitbesteed aan het bedrijf Buro de Kermisgids 
voor een periode van 3 jaar (tot en met 2016) tegen betaling van C 3.500 per jaar. 

Vanaf 2017 gaat de gemeente Woerden de kermis weer zelf organiseren en in eigen beheer uitvoeren. 
Daarmee krijgen we de regie over de uitvoering terug: 
- We bepalen welke attracties waar komen te staan op het Exercitie veld. 
- De geldstromen zijn transparant, waardoor we inzicht krijgen in de hoogte van de biedingen 
(pachtsommen) en de uiteindelijke opbrengsten; 
- Er is een betere afstemming I samenwerking met alle betrokken partijen zoals De Nacht van Woerden, 
Het Stadshart, Het ACW en Stichting Woerden Bruist. Dit zal de kermis ten goede komen. 

Afhankelijk van de uitslag van haalbaarheidsonderzoek om de VIP-tent 'op het water' te plaatsen tijdens de 
Nacht van Woerden, kan een nieuwe kermis indeling worden gemaakt, met meer attracties voor jong en 
oud. De kermis moet weer een familie-kermis worden voor alle Woerdenaren en bezoekers uit de regio. 

Vanaf 2017 zal overigens geen vuurwerkshow meer plaatsvinden. Op basis van veiligheid- en 
milieuaspecten (het bereiken van klimaat-neutraal 2030), heeft het college op 20 september 2016 besloten 
om het vuurwerk bij de sluiting van de kermis af te schaffen. 

Verkeer 
Om een verkeersinfarct te voorkomen is het plan om de rijrichting van de Wilhelminaweg dinsdag en 
woensdag om te draaien, waardoor er te allen tijde een doorgaande weg rondom het centrum is. 
Er wordt ook nog gekeken om de kramen in de Rijnstraat pas woensdagochtend te plaatsen omdat de 
dinsdag voor de Koeiemart een "gewone winkeldag" is. 

Koeien 
ACW komt deze editie met maximaal 50 koeien. Opzet en afmetingen van de keuringsarena blijven gelijk 
aan editie 2016. De ruime opzet is door iedereen goed bevallen. Ook het programma is nagenoeg gelijk. 
Start koeienshow blijft 9.00 uur, omdat daarvoor nog (te) weinig publiek is. Voor een betere spreiding van 



bezoekers worden ook in de tent routingsborden geplaatst 

Streekmarkt 
De streekmarkt moet weer een 'belevingsmarkť worden van ambachtelijke producten en activiteiten. 
Kleinvee komt in een grotere omvang op dezelfde plaats als afgelopen jaar (achterkant bibliotheek). 
Dit jaar komt het "ponyrijden" in de Eendrachtstraat terug, met opstapplaatsen naast restaurant Viviamo. 

Landbouw werktuigen show 
Hoe de invulling van de landbouwwerktuigenshow tijdens de Koeiemart 2017 gaat worden is op dit moment 
nog niet duidelijk. Door minder bezoekers in de laatste jaren (mogelijke oorzaken: geen senioren-

boerenontmoetingsplaats meer en verkoop via internet) is men zich intern aan het beraden over de 
toekomst. De locatie Haven/Emmakade blijft wel de voorkeur hebben. Begin maart is er reeds contact 
geweest met afgevaardigden van de landbouwwerktuigenshow en de projectleiders. Er volgt binnenkort 
weer een overleg. Mogelijk wordt in de toekomst meer de focus gelegd op "vermaak voor kinderen met 
allerlei boerenactiviteiten". 

Stadshart 
Stadshart wil dit jaar proberen een themamiddag/avond rondom de Koeiemart te organiseren. 
Enkele ideeën zijn, snertproeven bij verschillende horeca gelegenheden, snertwedstrijd (snertkoning van 
Woerden) en verschillende Koeiemart-spellen. 

Om een verbinding tussen de activiteiten van De Nacht van Woerden, Het Stadshart Woerden en Woerden 
Bruist te realiseren is het idee geopperd om Food-trucks te plaatsen ter hoogte van Het Kasteel om 
bezoekers ook rond etenstijd in het centrum te behouden. Dat kan ervoor zorgen dat meer bezoekers bij de 
wielerronde en de kermis "blijven hangen" en mogelijk daarna naar het Kerkplein gaan waar het feest van 
Woerden Bruist begint. 
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