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Inleiding 
Op 24 juni 2021 is er een motie in de raad aangenomen over de benutting van het Exercitieveld. Deze ziet als volgt uit: 

overwegende dat: 
1. het Exercitieveld er de meeste tijd van het jaar verlaten bij ligt;
2. het Exercitieveld een groene plek is met veel ruimte, wat schaars is in de binnenstad;
3. het veld een uitgelezen locatie is voor een speelplek voor inwoners o.a. van de binnenstad,

constaterende dat: 
1. het Exercitieveld meer gebruikt kan worden door de inwoners;
2. het Exercitieveld uitermate geschikt is voor een eventueel verplaatsbaar zit- en speelelement,

verzoekt het college om:  
te onderzoeken hoe het Exercitieveld levendiger en multifunctioneler gebruikt kan worden buiten de evenementen om. 

De uitkomsten van de verkenning delen we met u middels deze raadsinformatiebrief. 

Kernboodschap 
Het Exercitieveld is een erg mooie locatie in het centrum van Woerden. Echter, omdat het veld niet gelegen is te midden 
van een drukke woonwijk en weinig faciliteiten bevat is het Exercitieveld wel mooi, maar niet levendig. Hoewel we als 
college geen mogelijkheden zien om zelf een actieve rol te spelen in het vergroten van de levendigheid en 
multifunctionaliteit staan we open voor initiatieven vanuit de samenleving. In afstemming met Beweegteam Woerden zijn 
reeds enkele mogelijkheden in beeld gebracht:  

1. Speelvoorziening



In de motie wordt de suggestie gedaan een speelvoorziening of bankjes te realiseren om het gebruik van het veld te 
vergroten. Het realiseren van een speelvoorziening is verbonden aan wet- en regelgeving om de veiligheid te 
waarborgen. De realisatiekosten zijn hierdoor aanzienlijk, zeker wanneer de speelvoorziening aantrekkelijk genoeg moet 
zijn om kinderen uit de omgeving te enthousiasmeren om naar deze locatie te komen. Een dergelijke voorziening is 
vervolgens lastig te combineren met het drukke evenementenprogramma op het veld, waardoor verplaatsbaarheid een 
vereiste is en de kosten daarmee toenemen. Het verplaatsen en stallen van een dergelijke voorziening is geen makkelijke 
opgave.  
   

2. Programmatisch 

Het is mogelijk om door structureel activiteiten aan te bieden op het veld de levendigheid te vergroten. Een voorbeeld 
daarvan is het organiseren van een wekelijkse recreatieve voetbalcompetitie voor volwassenen. Een van de grootste 
markten binnen de sportwereld is voetballers die geen lid meer zijn van een voetbalvereniging. Heel veel voetballers 
haken af door werk, blessures en het gezinsleven ondanks dat ze nog heel graag willen voetballen. In diverse grote 
steden zie je daarom doordeweeks competities ontstaan in parken enzovoorts waarbij iedereen vrij kan inlopen en mee 
kan spelen wanneer het hen uitkomt. Hoewel dit concept commercieel in ons land bestaat, hebben de organisatoren 
Woerden nog niet uitgekozen als speellocatie. Dergelijke activiteiten kunnen ook door bijvoorbeeld het Beweegteam 
georganiseerd worden, hiervoor zal dan wel subsidie beschikbaar gesteld moeten worden.  
   

3. Onderwijs  

Ondanks de aanwezigheid van twee nabijgelegen scholen wordt het Exercitieveld niet gebruikt voor bewegingsonderwijs. 
De Wilhelminaschool loopt altijd naar de gymzaal, terwijl het Kalsbeek College ervoor kiest om naar het Brediuspark te 
gaan. Het nadeel van het Brediuspark is dat daar geen sport- en spelmateriaal opgeslagen kan worden. Echter, er is dan 
slechts sprake van een verplaatsing van de activiteiten.  
   

4. Prijsvraag 

Om het aantal ideeën te vergroten en onze samenleving te betrekken bij deze ambitie is het mogelijk om een prijsvraag 
uit te schrijven. We kunnen onze inwoners, bedrijven en organisaties vragen wie interesse heeft om op deze locatie 
activiteiten te organiseren of budget beschikbaar stellen voor het best aangedragen initiatief.  
   

5. Onderzoeksopdracht Voortgezet Onderwijs  
  

Tevens is het mogelijk om ons voortgezet onderwijs te vragen of zij met hun docenten en leerlingen willen nadenken over 
de kansen en vereisten voor het beter benutten van het veld.  
 
   
 
Financiën 
De beantwoording van de motie heeft vooralsnog geen financiële impact. Afhankelijk van het gekozen vervolg zal in beeld 
gebracht worden wat de exacte kosten en implicaties zijn van de gewenste programmering of realisatie van een 
(speel)voorziening.  
  
 
   
 
Vervolg 
We zijn blij met het exercitieveld, maar onze zoektocht maakt duidelijk dat het om verschillende redenen lastig is om de 
levendigheid te vergroten:  

  Diverse omliggende wijken hebben reeds goede en uitdagende speelvoorzieningen. Om kinderen uit de wijde 
omgeving te trekken dient de speelvoorziening een bovenlokale uitstraling te hebben; 

  De drukke Oostdam zorgt ervoor dat jonge kinderen niet alleen naar het veld kunnen komen; 
  Het verplaatsen van activiteiten die nu elders plaats vinden is geen gewenst resultaat; 
  Vanwege het drukke evenementenseizoen moeten activiteiten en voorzieningen wijken voor deze evenementen, 

juist in het seizoen dat het exercitieveld voor potentiële gebruikers interessant is om te gebruiken. 



We staan echter open voor initiatieven vanuit de samenleving om het Exercitieveld levendiger en multifunctioneler te 
maken buiten de evenementen om.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
 


