Exercitieveld Anders!
Herinrichting Exercitieveld

In 2015 staat groot onderhoud aan de riolering,
wegen en beschoeiing gepland voor de Oostlaan en
de Oostsingel. Ook zijn de drainage en fundering
van het Exercitieveld toe aan verbetering en zijn de
kastanjebomen rond het veld ziek. Dé aanleiding om
het belangrijke evenemententerrein voor jong en oud
ook aan te pakken.

Brainstormbijeenkomsten
over toekomst Exercitieveld

De toekomst van het Exercitieveld gaat alle
inwoners aan. Daarom organiseerde de gemeente
dit voorjaar drie brainstormbijeenkomsten over het
Exercitieveld. Met de rijke oogst van deze avonden
is de landschapsarchitect aan de slag gegaan. Na
flink puzzelen zijn er drie schetsen klaar, die zowel
verkeerskundig als financieel mogelijk zijn. Deze krant
laat zien welke schetsen er zijn gemaakt en waarop
gestemd kan worden.

Hoe nu verder?
Meer informatie over de stemlocaties tijdens de
markten zullen onder andere bekend gemaakt
worden op de Facebookpagina: Exercitieveld Anders.

?

Het definitieve ontwerp
en de uitvoering

Laat uw stem horen!
Vanaf de Koeienmarkt (22-31 oktober 2014) kan
er op de drie schetsontwerpen gestemd worden.
Dit kan op verschillende manieren, namelijk tijdens
de Koeienmarkt 22 oktober, de streekmarkt van
25 oktober en de weekmarkt van 29 oktober 2014
Daarnaast kan er ook digitaal gestemd worden van
22 t/m 31 oktober 2014 via www.ikbenwoerden.nl.

Na 1 november sluit de (digitale) stembus en
worden de stemmen geteld. In de tweede week van
november maakt de gemeente dan het winnende
ontwerp bekend. Dit ontwerp wordt met een verdere
uitwerking voorgelegd aan het college. Na een
positief collegebesluit starten dan de voorbereidingen voor de uitvoering. De werkzaamheden zelf
duren naar verwachting tot juni 2015 (voor het
evenementenseizoen).
Heeft u nog vragen over deze krant? Dan kunt u
contact opnemen met Jessica Rateland,
beleidsadviseur Openbare ruimte, via
exercitieveld@woerden.nl.

www.woerden.nl
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Het nieuwe Exercitieveld
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Het beleven van het rijke verleden als vesting en
Exercitieveld staat centraal. Het Exercitieveld ademt
historie, maar is geen letterlijke kopie van het verleden.
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van de vestinggrachten worden zichtbaar gemaakt met
robuuste banen van staal. Met ditzelfde staal wordt de wal
voor de parkeerstrook voorzien van een tribune (kant van
het Exercitiepad).
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Schets 2

De brug die het veld met de binnenstad verbindt is
geïnspireerd door de ‘Geniebrug’ (een militaire noodbrug);
bijvoorbeeld met een stalen vakwerk-constructie. De
banken, de verlichting en andere inrichtingselementen
sluiten aan op de stoere vormen met robuust materiaal
zoals stevige houten balken.
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De boombeplanting benadert zoveel mogelijk de huidige
dubbele laan rond het veld. De contouren van de loop
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De boombeplanting is wat ‘luchtiger’ dan de huidige
beplanting: met een omsluitende laanbeplanting aan
de binnenzijde en een meer losse beplanting langs
de waterkant. De banken, de verlichting en andere
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De wal langs de parkeerplaatsen (kant van het
Exercitiepad) is uitgevoerd met stevige treden die intensief
gebruik verdragen. Een pleintje met waterspuiters nodigt
uit tot activiteit en verblijf op het veld. De brug naar
de binnenstad is vrolijk (mogelijk met een opvallende
verlichting) zonder afbreuk te doen aan de historische
uitstraling van de binnenstad.
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2. Rond het Exercitieveld is meer ruimte gemaakt
voor wandelen en verblijven. In het hele gebied
zijn de asfaltwegen vervangen door een klassieke
bestrating van klinkers, aansluitend op de
inrichting van de binnenstad.

inrichtingselementen zijn eigentijds, functioneel en een
tikje feestelijk. Voorzieningen voor activiteiten zoals
sporttoestellen of doelpalen kunnen verwijderd worden
voor evenementen. Het wandelpad is ook ingericht als
trimroute. Een verplaatsbare kiosk biedt mogelijkheid voor
koffie, ijsjes of een toilet.
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1. Met twee nieuwe bruggen zal de verbinding
tussen de binnenstad en het Brediuspark voor
fietsers en wandelaars worden verbeterd.

Exe

Activiteiten, sport en vermaak staan centraal bij het
gebruik van het Exercitieveld, het hele jaar door. De sfeer is
eigentijds en feestelijk, maar niet te ‘modieus’.
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Deze schets laat zien hoe de omgeving van het
Exercitieveld er uit zal zien als de werkzaamheden
voltooid zijn.
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Schets 3
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Sierlijk veld met romantisch accent
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3. Tussen de Parijse brug en het Exercitieveld
wordt het beeld van een parkachtige singel
versterkt. Dit sluit aan bij de pas verschenen visie
voor de Woerdense Singel. Nieuwe bomen nemen
geleidelijk
de20 plaats in50wanneer oude of 100m
zieke
0
10
bomen sneuvelen. Nieuwe wandelpaden leiden naar
de brug richting het Brediuspark.
4. Door het parkeren van auto’s te concentreren
langs het Exercitiepad, komt er ruimte vrij rondom
het Exercitieveld voor wandelpaden en bankjes.
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5. Door een groene wal zijn de auto’s niet
zichtbaar vanaf het veld. De wal biedt ook ruimte
voor een verhoogde zitplaats met uitzicht over
het Exercitieveld. Het veld blijft beschikbaar voor
evenementen en tussendoor biedt het ruimte voor
sport, spel en andere manieren van ontspanning.
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Deze schets bouwt voort op de omvorming van de
vestingwerken tot een parksingel. Glooiende oevers,
verspreidde boomgroepen, slingerende wandelpaden
en gevarieerde beplanting. Het Exercitieveld heeft een
aangename groene sfeer die uitnodigt om te wandelen,
op een bankje aan het water te zitten en om elkaar te
ontmoeten.

Voor de verdere inrichting van het veld en voor
de wijze waarop de kastanjes worden vervangen,
zijn drie schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn
gebaseerd op de wensen en ideeën die de
aanwezigen van de brainstormbijeenkomsten in mei
en juni jl. hebben ingebracht.
Infrastructuur verkeer en parkeren

Routing wandelen en fietsen

Met de boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer
bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen
tot een gevarieerde beplanting van verspreide bomen en
boomgroepen van verschillende soorten.
Het parkmeubilair
is geïnspireerd
op100m
de meer romantische
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sfeer van de 19e eeuwse landschapsstijl. De brug naar
de binnenstad is een sierlijke / romantische brug met

een eigentijdse invulling. Een sierlijke hoog spuitende
fontein in de Singel trekt de aandacht. De wal voor de
parkeerplaatsen (kant van het Exercitiepad) is uitgevoerd
als glooiend grastalud met chique zitrand aan de
bovenzijde.
Langs de waterkant zijn de oevers voorzien van een
beplantingaccenten zoals voorjaarsbollen in het gras.

Exercitieveld Woerden
model 2
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Schets 1		Sfeerbeelden stoer stadsveld met historisch accent

Schets 2

Sfeerbeelden eigentijds activiteitenveld

Schets 3

Sfeerbeelden sierlijk veld met romantisch accent

Colofon
Deze krant is een uitgave
van de gemeente Woerden.

www.woerden.nl

Redactie:
Beeld:
Vormgeving:

gemeente Woerden en LANDLAB
LANDLAB, Ben Kuipers, gemeente Woerden,
Keest Smits, Stichting Open Monumentendag, e.a.
Q’S grafisch ontwerp

Deze krant is met veel zorg voor u samengesteld.
Sommige informatie is echter aan verandering
onderhevig. U kunt geen rechten ontlenen aan
de informatie in deze krant.

