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Samenvatting

De gemeente Gouda wil met een Verkeerscirculatieplan de leefbaarheid, fietskwaliteit,
duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren. Door het
realiseren van een betere autostructuur wordt ruimte gecreëerd voor een aantrekkelijke
stad voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een stad met een goede
verblijfskwaliteit. Met het Verkeerscirculatieplan wordt een concrete invulling van het
Mobiliteitsplan voorgesteld, waarmee mobiliteitsopgaven in samenhang opgelost kunnen
worden en kaders meegeven voor de concrete uitwerking in projecten.
Gouda groeit de komende jaren. De bevolking neemt toe door woningbouwontwikkelingen, waarvan Spoorzone en Westergouwe de belangrijkste zijn. Gouda wil ook meer
bezoekers naar de stad trekken, wat goed is voor de lokale economie. Extra inwoners en
extra bezoekers betekent ook extra mobiliteit. De ruimte is echter beperkt, en als de
gemeente niet ingrijpt neemt de druk op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en
ruimtelijke kwaliteit toe. Met het Verkeerscirculatieplan moeten de ambities ten aanzien
van leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijke (binnen)stad verwezenlijkt worden.
In een iteratief proces zijn drie verkeerscirculatievarianten ontwikkeld, doorgerekend en
beoordeeld op effecten. Na een afweging o.b.v. de bijdrage van de varianten aan de
ambitites is een voorkeursvariant benoemd die in dit plan gepresenteerd is, deze variant
is het: ‘Sectorenmodel + autoluwe binnenstad’. De binnenstad en singels worden
autoluwer gemaakt door het instellen van een ontheffingsgebied en een drietal knips op
de singels. Daardoor kan extra groen en verblijfskwaliteit in de binnenstad en singels
worden toegevoegd, en kan de fiets- en loopkwaliteit verbeteren. Het autoverkeer wordt
gestimuleerd om van de randwegen gebruik te maken. Door het sectorenmodel is
doorgaand verkeer door de binnenstad of over de singels niet meer mogelijk. De
binnenstad wordt daarmee beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers, alle openbare
parkeergelegen-heden blijven bereikbaar voor bezoekers per auto.
Het Verkeerscirculatieplan is een meerjarenplan, waarbij stapsgewijs wordt toegewerkt
naar het gewenste eindbeeld. Hiervoor is een invoeringsstrategie voorgesteld waarbij
allereerst de randwegen en oversteekbaarheid op orde worden gebracht, alvorens wordt
overgegaan tot het instellen van het sectorenmodel. Ook voor de binnenstad is een
stapsgewijze aanpak voorzien, die met bewoners en ondernemers wordt uitgewerkt.
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2
Aanleiding, doel en
raakvlakken

2.1

VCP komt voort uit Mobiliteitsplan en draagt bij aan ambities

Met de vaststelling van het Mobiliteitsplan in 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot
het uitwerken van een Verkeerscirculatieplan. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) moet de
ambities verwezenlijken die zijn geformuleerd op het gebied van fietsveiligheid,
leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, parkeren en doorstroming. In het
Mobiliteitsplan is een wensbeeld vastgelegd voor het Goudse wegennet van de
toekomst. Met de uitwerking van het VCP wordt hieraan nader invulling gegeven en is
onderzocht welke maatregelen nodig zijn om dit wensbeeld te bereiken. Het VCP is een
middel om de ambities van de gemeente Gouda te vertalen naar maatregelen. De
ambities zijn – op basis van het Mobiliteitsplan - als volgt samen te vatten:
■ Verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, door:
- vermindering van (doorgaand) verkeer over de singels;
- vermindering van (doorgaand) verkeer door woonstraten;
- verbeteren van de luchtkwaliteit en verminderen van overlast door
wegverkeerslawaai;
- verbeteren van verkeersveiligheid (30km/h-zones).
■ Aantrekkelijker maken van de binnenstad (ruimtelijke kwaliteit), door:
- vermindering van de verkeersdruk in de binnenstad (autoluwe binnenstad);
- het realiseren van meer groen en meer verblijfsruimte.
■ Stimuleren duurzame mobiliteit, door:
- Het fietsgebruik te stimuleren, met aanleg en opwaardering van fietsroutes,
herinrichting van wegen om het fietscomfort te vergroten en de reistijd van fietsers
te verbeteren;
- het stimuleren van schone voertuigen en het weren van vervuilende voertuigen uit
de binnenstad (emissievrije binnenstad);
- gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, waarbij de beleving van de
stationsomgeving en de doorstroming van de bus aspecten zijn waarop de
gemeente met name invloed heeft.
■ Verbeteren economische bereikbaarheid. Een goede autobereikbaarheid is belangrijk
voor ondernemers, bewoners en bezoekers van Gouda. Gouda heeft in 2018 voor het
eerst meer dan een miljoen bezoekers getrokken, dit betreft zowel Nederlandse
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bezoekers als buitenlandse gasten. Gouda – vanwege zijn hoge voorzieningenniveau –
heeft ook een belangrijke regionale centrumfunctie voor de omliggende gemeenten
zoals de Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Het is
daarom belangrijk dat Gouda goed bereikbaar is, daarvoor wordt ingezet op:
- het verbeteren van de doorstroming op hoofdroutes;
- het borgen van de bereikbaarheid van parkeervoorzieningen;
- het bieden van een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen;
- maar economische bereikbaarheid betekent ook een goede bereikbaarheid van de
binnenstad voor voetgangers (voor bezoekers per trein) en fietsers.
Deze ambities worden ook onderschreven in het huidige coalitieakkoord, waarin op het
vlak van mobiliteit extra aandacht is voor duurzaamheid (stimuleren fietsgebruik: “Gouda
fietsstad nummer 1”), leefbaarheid (30 km/h-zones en verminderen autoverkeer
woonstraten), en een aantrekkelijke (autoluwe) binnenstad.

2.2

Vertrekpunt: Wensbeeld wegenstructuur

Met het Mobiliteitsplan heeft de gemeenteraad van Gouda een wensbeeld opgesteld
voor de wegenstructuur van Gouda. Dit is het vertrekpunt voor het VCP. Er is onderzocht
in hoeverre dit wensbeeld realiseerbaar is, en met welke maatregelenpakketten dit
gerealiseerd kan worden. Tevens is nagegaan of de maatregelen ook nadelige
neveneffecten hebben. Het wensbeeld is in onderstaand figuur weergegeven. Hierin
wordt ingezet om autoverkeer in en rond de binnenstad te verminderen en dit te
bundelen op de randweg die bestaat uit de Goudse Poort, de Burgemeester van
Reenensingel, de Goudse Houtsingel, de N228, en de N207. Verder is in het wensbeeld
opgenomen om het aantal 30km/h-wegen uit te breiden om het autoverkeer meer te
temperen en de leefbaarheid en de fietskwaliteit te verbeteren. Tenslotte, wordt in het
wensbeeld ingezet op het verminderen van doorgaand verkeer, en het borgen van de
doorstroming door het doseren van verkeer op de randweg.

Figuur: Wensbeeld toekomstig wegennet Gouda (bron: Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026)
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2.3

Het VCP: Mobiliteitsoplossingen in samenhang

In Gouda spelen diverse ontwikkelingen die raken aan mobiliteit. Het mobiliteitsplan
vormt hiervoor een kader om deze ontwikkelingen in samenhang te zien, het
mobiliteitsplan heeft uitwerking nodig om voldoende kaders te bieden voor de
individuele projecten. Voorbeelden daarvan zijn: de ontwikkeling van de Spoorzone, de
oversteekbaarheid van de Goudse Houtsingel, en de herinrichting van schoolzones. Met
de uitwerking van het Mobiliteitsplan in het VCP worden de diverse afzonderlijke
mobiliteitsopgaven vanuit een grotere samenhang benaderd. Het VCP biedt namelijk
voorwaarden en kaders om tot de juiste keuzes te komen bij afzonderlijke projecten en
opgaven. Daarmee is het VCP een brug tussen de hoofdkeuzes op structuurniveau en de
concrete mobiliteitsvraagstukken zoals de vormgeving van een kruispunt.
Het VCP is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de hogere doelen,
namelijk een leefbare stad waarin het plezierig wonen en werken is, met een goed
leefklimaat, gezonde inwoners en een aantrekkelijke stad voor bezoekers. De
autobereikbaarheid is daar enerzijds een randvoorwaarde voor, maar anderzijds legt de
auto een zwaar beslag op de ruimte, en geeft het een belasting voor het milieu.
Dit VCP gaat daarom uit van een integrale benadering van verkeer en ruimtelijke
kwaliteit. Verkeer wordt niet benaderd als een losse functie in de stad, maar als
onderdeel van een veelheid aan functies, die samen het gebruik en de beleving van de
stad bepalen. Dit brengt het besef met zich mee dat de manier waarop het verkeer
circuleert, en de daarmee samenhangende manier waarop straten, pleinen en fiets- en
voetpaden worden vormgegeven mede bepalen in welke mate de stad als een
aangename plek wordt ervaren.”

Figuur: Autobereikbaarheid is belangrijk voor een leefbare stad, maar een goede
structuur voor autoverkeer creëert ruimte voor een aantrekkelijke stad voor voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer en een stad met een goede verblijfskwaliteit (hier een
voorbeeld voor een inrichting van het Kleiwegplein)
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2.4

Raakvlakken en samenhang met andere opgaven

Het VCP raakt aan en heeft invloed op projecten en ontwikkelingen zowel op het
beleidsmatige als projectmatige vlak. Voor diverse ontwikkelingen zijn de raakvlakken
met het VCP hierna beschreven.
Parkeren en nieuw parkeerbeleid
Er is een sterke relatie tussen verkeer en parkeren. Tegelijkertijd met het VCP is gewerkt
aan de herziening van het parkeerbeleid wat goed op elkaar moet aansluiten.
Belangrijke notie hierbij is dat het nieuwe Parkeerplan een actualisatie is van
parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen en een herziening van de parkeertarieven
en een aanpak voorstelt om het gereguleerd gebied uit te breiden. De
parkeermaatregelen uit het parkeerplan zijn beoogd om op korte termijn uit te voeren,
terwijl het VCP meer het middellange- en lange-termijnbeeld schetst. In het VCP is dan
ook een stapsgewijze aanpassing van het parkeerbeleid voorzien voor de komende
jaren, het huidige parkeerplan kan gezien worden als de eerste stap.
Emissievrije logistiek in de binnenstad
Gelijktijdig met de uitwerking van het VCP wordt onderzocht hoe de logistiek van en naar
de binnenstad emissievrij gemaakt kan worden, met o.a. als doel het leefklimaat in de
historische binnenstad te verbeteren. Onderzocht wordt het instellen van een Nul Emissie
zone voor stadslogistiek volgens de landelijke afspraken uit het klimaatakkoord. Nader
onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid hiervan, de effecten (kosten en baten)
die hiermee samenhangen en de praktische uitvoeringsmogelijkheden. Eventuele
maatregelen die hieruit volgen en geïmplementeerd worden kunnen effect hebben op
de verkeersstromen in/van/naar de binnenstad. Ook zijn er mogelijkheden om
maatregelen in het kader van de Zero Emissie zone te combineren met VCP-maatregelen
(zoals camerahandhaving).

Figuur: voorbeeld van emissievrije logistieke voertuigen en milieuzonebord

Station Gouda biedt frequente en snelle verbindingen naar de grote steden
Met het station heeft Gouda goud in handen. Er zijn weinig steden in Nederland met
zulke goede verbindingen met de grote steden. Bovendien groeit het station verder door
als regionale OV-knoop, door optimalisatie van het treinproduct, verbetering van de
stationsomgeving en verdere versnelling en verknoping van bussen op het station. Dit
betekent dat veel fietsers, voetgangers en busreizigers van en naar het station komen en
dat vraagt goede verbindingen binnen de stad. Met de realisatie van het Huis van de
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Stad aan de noordzijde en de andere ontwikkelingen in de omgeving wordt de
binnenstad als het ware uitgebreid naar de noordzijde van het spoor. De verbindingen
voor vooral fietsers en voetgangers blijven hierbij achter. Binnenkort wordt het
stationsplein vernieuwd met een fietsenstalling voor 3.000 fietsers. Een opgave is wel
om het station goed op te nemen in het stedelijk weefsel. Zo vormt het Kleiwegplein
een forse blokkade voor bezoekers van de binnenstad die per trein komen.

Figuur: Plankaart zuidelijk stationsgebied

Twee belangrijke woningbouwlocaties in Gouda: Westergouwe en Spoorzone
Gouda heeft twee grote woningbouwlocaties:
1. Westergouwe. Momenteel (2019) staan in Westergouwe circa 700 woningen en in
de loop van de jaren moeten dit er 4.000 – 4.400 worden. Opgave is om de
woonwijk goed aan te haken aan de stad voor fietsers, openbaar vervoer en auto,
aangezien het Gouwekanaal een barrière vormt. Door Westergouwe loopt ook de
N207/N457: een randweg voor Gouda en de verbinding met de A20. De
verkeersafwikkeling op deze weg is slecht en hier zijn plannen ontwikkeld om de
doorstroming voor de auto te verbeteren: de rotondes worden verbouwd naar
kruispunten met verkeerslichten. Belangrijk is dat deze plannen voldoende
toekomstvast zijn.
2. Spoorzone. Het voornemen is om – grotendeels door de ontwikkeling van lege
kavels, en deels door transformatie van bedrijventerreinen rond het spoor - circa
1.600 woningen te bouwen. Een opgave hier is dat er aan de noordzijde van het
spoor drukke wegen liggen (Burg. Jamessingel en Burg. Van Reenensingel), die een
barrière kunnen vormen tussen de woonbuurten. Dit betekent dat het realiseren van
goede verbindingen voor fietsers en voetgangers hier een belangrijke opgave is.
Door de nabijheid bij de binnenstad en het station heeft deze ontwikkeling wel de
potentie meer op de fiets en lopen te leunen dan op de auto.
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Enkele andere projecten en ontwikkelingen (niet uitputtende lijst):
■ verbeteren fietsnetwerk (regionale snelfietsroutes, vervangen tegelfietspaden,
opwaarderen bestaande fietsroutes);
■ herinrichting van straten (i.h.k.v. ophoging en rioolvervanging);
■ schoolzones;
■ openbaar vervoer (doorstroming van de bus);
■ nood- en hulpdiensten (aanrijtijden, goede bereikbaarheid);
■ rijkswegen: verbreding A20 Rotterdam- Gouda, onderzoek naar A12 Gouda-Utrecht.

2.5

Over dit document (leeswijzer)

Dit document bevat de aanleiding, beschrijving en toelichting voor het VCP voor de
gemeente Gouda.
Daartoe is allereerst in het voorgaande hoofdstuk een nadere toelichting gegeven op de
doelen en ambities van het Mobiliteitsplan en het VCP. Ook worden in dit hoofdstuk
raakvlakken beschreven met andere projecten en ontwikkelingen, zoals de
woningbouwlocaties in Gouda, parkeerbeleid en een studie naar zero-emissie logistiek in
de binnenstad.
Hoofdstuk 2 gaat in op trends en ontwikkelingen in de stad en op het gebied van
mobiliteit, welke van belang zijn om mee te nemen in de afwegingen van
mobiliteitsbeleid en het opstellen van het VCP.
De voorkeursvariant van het VCP is in hoofdstuk 3 op hoofdlijnen beschreven. De effecten
van het VCP op de doorstroming, bereikbaarheid, maar ook het openbaar vervoer, de
fietskwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit worden toegelicht.
Hoofdstuk 4 gaat verder de diepte in en zoomt in op de verschillende maatregelen van
de voorkeursvariant van het VCP. Per maatregel wordt een toelichting gegeven op de
gemaakte keuzes en effecten.
Het VCP is een meerjarenplan, de maatregelen kunnen niet zomaar in één keer allemaal
worden uitgevoerd. In hoofdstuk 5 is een invoeringsstrategie beschreven om stapsgewijs
toe te werken naar het eindbeeld van het VCP.
Met het VCP zijn kosten gemoeid. Enkele verkeerscirculatiemaatregelen zouden sober
uitgevoerd kunnen worden met enkel een verkeersbord of een paaltje in de weg. Er zijn
echter ook diverse herinrichtingsmaatregelen voorzien die meer geld kosten. Bovendien
maakt het VCP onderdeel uit van het Mobiliteitsplan waarin ook maatregelen voor het
fietsnetwerk en de verkeersveiligheid voorzien zijn, en waarvoor nog geen financiële
dekking is. In hoofdstuk 6 is daarom een overzicht gegeven van het kostenplaatje van
alle voorziene maatregelen samen. In bijlage 4 is de complete projectenlijst op basis van
het Mobiliteitsplan weergegeven.
Ten slotte, sluit dit rapport af met hoofdstuk 7 waarin kort vooruitgeblikt wordt naar het
vervolg.
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Figuur: Huidige inrichting van de Noothoven van Goorstraat

Figuur: Illustratie van de mogelijke herinrichting van de Noothoven van Goorstraat tot
fietsstraat, met meer ruimte en prioriteit voor fietsers

Verkeerscirculatieplan Gouda

8

3
Visie op de stad en
mobiliteit

Gouda groeit: meer inwoners en bezoekers
Na een periode van een stabiel inwoneraantal groeit Gouda. Aan de westkant wordt de
nieuwe woonwijk Westergouwe met circa 4.000-4.400 woningen ontwikkeld, en in de
spoorzone worden circa 1.600 woningen gerealiseerd. In onderstaand figuur is de
verwachte inwonersgroei van Gouda richting de toekomst geprojecteerd. Vanwege
onzekerheden in toekomstige ontwikkelingen is hierbij is een verwachte onder- en
bovengrens gehanteerd. Verwacht wordt dat Gouda groeit van circa 73.000 naar bijna
80.000 inwoners in 2030.
De gemeente Gouda wil ook extra bezoekers naar de binnenstad trekken. In 2018 zijn
voor het eerst meer dan 1 miljoen bezoekers getrokken, waar hotels, horeca en
binnenstadondernemers goed van profiteren. Extra inwoners en bezoekers betekent
echter ook extra mobiliteit, wat de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van de
stad (verder) onder druk zet. Aan de andere kant is wel een aantrekkelijke binnenstad
nodig om ook daadwerkelijk extra bezoekers aan te trekken.

Aantal inwoners in Gouda
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Figuur: Verwachtte toekomstige bevolkingsgroei van Gouda tussen 2018 en 2030
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Meer inwoners en bezoekers betekent meer automobiliteit
Door de toenemende bevolking en bezoekersaantallen neemt het aantal verplaatsingen
van, naar en binnen Gouda toe. Naar 2030 wordt een groei van 12%1 van het autoverkeer
verwacht indien hier niet op gestuurd wordt. De bereikbaarheid van Gouda per auto is
voor veel inwoners en bedrijven belangrijk: werkenden willen natuurlijk vlot op hun
werk kunnen zijn en voor boodschappen is het handig als de supermarkt bereikbaar is.
Het wegennet is echter niet ongelimiteerd uit te breiden, want daar is vaak niet de
ruimte voor en het kost veel geld. Daarom gaat het Mobiliteitsplan ook uit van het beter
benutten van bestaande netwerken. Bovendien zorgt autoverkeer ook voor een druk op
leefbaarheid van de stad, doordat autoverkeer een negatief effect heeft op de
luchtkwaliteit en voor geluidshinder zorgt. Verder kan autoverkeer zorgen voor een
barrière-werking van wegen waardoor de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid onder
druk komt te staan. Dit is in strijd met het beleid van de gemeente en daarom zijn
maatregelen nodig.

Figuur: Ruimtegebruik mobiliteit per persoon (grijs = rijdend, blauw = stilstaand)

Hoofdknoppen om mobiliteit te ‘sturen’
Om Gouda duurzaam te laten groeien en tegelijkertijd de leefbaarheid, bereikbaarheid en
duurzaamheid van de stad te verbeteren kan aan verschillende ‘knoppen’ gedraaid
worden. Daarvoor onderscheiden we grofweg drie hoofdknoppen:
1.
Ruimtelijke keuzes: ruimtelijk beleid grijpt in op de bron van mobiliteit van
inwoners en bezoekers (‘ga ik reizen en waarheen? ‘). Het is de meest
elementaire vorm van mobiliteitsbeleid.
2.
Mobiliteitsnetwerken: het aanbieden en prioriteren van fysieke
mobiliteitsnetwerken beïnvloedt met name de keuze van de vervoerwijze en de
routevorming (‘is de fiets sneller of de auto, welke route ga ik nemen?’)
3.
Mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement (instellen van
verkeerslichten, financiële prikkels) beïnvloeden met name het reistijdstip, de
routevorming en de keuze van vervoerwijze.

1

Berekend met het regionale verkeersmodel ten opzichte van 2017 waar autonome en ruimtelijke
ontwikkelingen in zijn opgenomen, onder meer de ontwikkeling van Westergouwe en de
Spoorzone.
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Het meeste resultaat wordt geboekt door alle drie de hoofdknoppen in te zetten. Het
ruimtelijk beleid en de ingrepen in de mobiliteitsnetwerken zijn de twee meest krachtige
knoppen om aan te draaien als gemeente. Een VCP valt onder de hoofdknoppen ‘2.
Mobiliteitsnetwerken’ en ‘3. Mobiliteitsmanagement en Verkeersmanagement’, en
betreft dus het aanpassen of anders prioriteren van auto-, fiets- en OV-netwerken, maar
ook het afstellen van verkeerslichten om bijvoorbeeld de doorstroming te verbeteren.
Door aan deze knoppen te draaien worden enerzijds duurzame en ruimtelijk efficiënte
vervoerswijzen gestimuleerd en anderzijds worden de bereikbaarheid en doorstroming
verbeterd.
Gouda kent een hoog fietsgebruik, maar inzet is nodig om dit verder te verhogen
‘Fietsstad nummer 1’, luidt de ambitie van het Coalitieakkoord en waaraan dit VCP moet
bijdragen. De inwoners van Gouda gebruiken veel de fiets. Gouda is een compacte stad
met geen / beperkt buitengebied, waardoor veel bestemmingen op fietsafstand zijn
gelegen. Vanuit heel Gouda kan men binnen 15 minuten fietsen naar de binnenstad of bij
het treinstation komen. Vergeleken met enkele andere steden in Nederland doet Gouda
het goed wat betreft fietsgebruik. Op basis van data van het OViN (Onderzoek
Verplaatsingsgedrag in Nederland) blijkt dat bij 60% van de verplaatsingen in Gouda
korter dan 7,5 kilometer de fiets wordt gebruikt en bij 38% van deze verplaatsingen de
auto. Met name op afstanden tot 15 kilometer kan de fiets een alternatief zijn voor de
auto, op de langere afstanden kan de combinatie van fiets en trein een alternatief zijn.
Om het fietsgebruik in Gouda verder te verhogen is echter wel een forse inspanning
nodig en dat is een van de opgaven voor dit VCP.

Vervoerwijzekeuze bij verplaatsingen korter dan <7,5km
fiets

ov

auto

100%
80%

38%

60%
40%
60%
20%
0%

Figuur: Vergelijking van de vervoerswijzekeuze bij afstanden tot 7,5 kilometer voor de
vijftien grootste gemeenten in Nederland (bron: OViN)
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Binnenstad: meer ruimte voor groen en verblijfskwaliteit
Gouda heeft een historische binnenstad waarvan een groot deel beschermd stadsgezicht
is. De binnenstad kent nog vele oude gebouwen (355 rijksmonumenten en 142
gemeentelijke monumenten), een grachtenstelsel en diverse bekende bouwwerken
zoals het stadhuis. De markt (met het stadhuis) en de omliggende straten vormen het
hart van het centrum, waar ook de meeste winkels, horeca en de bekendste gebouwen
zijn gelegen. De rest van de binnenstad betreft voornamelijk binnenstedelijk wonen.
Het noordelijk deel van de binnenstad rond de markt is voor een groot deel autovrij
ingericht door middel van een ontheffingsgebied. Bewoners en bevoorradingsverkeer
kunnen met een ontheffing nog wel het gebied in met hun auto of voertuig, gedurende
de venstertijden is het ontheffingsgebied voor iedereen toegankelijk. Het zuidelijke en
westelijke deel van de binnenstad heeft geen tot nauwelijks een centrum- en
winkelfunctie. Een van de ambities van de gemeenteraad is om de binnenstad
aantrekkelijker en leefbaarder te maken, onder meer door extra groen en
verblijfskwaliteit toe te voegen en de ruimte die door auto’s wordt gebruikt, te
verminderen. Ook de verbinding aan de zuidkant met het water, de Hollandse IJssel,
komt nu niet goed tot zijn recht door de barrièrewerking van de Nieuwe Veerstal.
De singels rondom de binnenstad kennen een behoorlijke verkeersdruk, waardoor de
singels niet echt onderdeel zijn van de binnenstad, maar ook een barrière vormen tussen
de binnenstad en de rest van Gouda. De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers
is een aandachtspunt. Een illustratief voorbeeld hiervan is het Kleiwegplein. Dit is een
groot verkeerskruispunt met veel ruimte voor autoverkeer en lange wachttijden.
Daarmee vormt dit een barrière tussen de binnenstad en het station, en het is ook geen
aantrekkelijke voetgangers- en fietsroute.

Figuur: Het noordelijke deel van de binnenstad rond de markt is het voornaamste
centrum- en winkelgebied (geel) en is autoluw, de rest betreft binnenstedelijk wonen
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Koppeling van mobiliteitsbeleid aan ruimtelijke omgeving
Op onderstaande kaart is Gouda onderverdeeld in drie gebieden met een eigen
kenmerkend mobiliteitsprofiel dat aansluit bij de ruimtelijke omgeving.
■ Het A-gebied betreft de binnenstad en de stationsomgeving. De binnenstad is het
centrum van de stad met de belangrijkste bezoekers- en winkelfuncties. Binnen dit
gebied is alles te voet te bereiken binnen maximaal 15 minuten lopen. Andere
vervoerswijzen hebben hier een lagere prioriteit.
■ Het B-gebied betreft het grootste deel van Gouda. Gouda is echt een fietsstad met
alle bestemmingen binnen 15 minuten fietstijd.
■ Het C-gebied zijn meer autoafhankelijke gebieden, zoals bedrijventerreinen en
‘gebieden aan de overkant’.

Figuur: Koppeling tussen mobiliteit en ruimtelijke omgeving, dit betreft een indicatief
beeld en kan in de loop van de tijd wijzigen door veranderingen in omgevingskenmerken

Om zo veel mogelijk bij te dragen aan de ambities (leefbaarheid, duurzaamheid, en
bereikbaarheid) is een toekomstig verkeersnetwerk opgesteld, waarbij de
verkeerscirculatie wordt aangepast. Daarbij is een koppeling gelegd met de ruimtelijke
milieus van Gouda en het daarbij passende mobiliteitsprofiel: in de binnenstad meer
prioriteit voor voetgangers, in het B-gebied meer ruimte voor de fiets, en in het C-gebied
een goede balans tussen alle vervoerswijzen met gescheiden structuren om zo de
bereikbaarheid en leefbaarheid op peil te houden. Een betere/slimmere structuur voor
het autoverkeer (om de autobereikbaarheid van Gouda te borgen) kan zorgen voor
‘luwtes’ in de stad, zodat meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers, groen en
verblijfskwaliteit.
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Figuur: Omstreeks 1960-1970 was het nog mogelijk de auto te parkeren op de markt

Figuur: De markt van Gouda anno nu met ruimte voor activiteiten, horeca en de markt
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4
Het verkeerscirculatieplan op
hoofdlijnen

In een iteratief proces zijn verschillende varianten voor een nieuwe verkeerscirculatie
opgesteld en doorgerekend. Na een uitgebreide toets van verschillende varianten op
effecten en ambities is tot één voorkeursvariant gekomen. De afweging van de varianten
en de totstandkoming van de voorkeursvariant is nader beschreven in bijlage 1. De
voorkeursvariant is (op hoofdlijnen) op volgende pagina op kaart weergegeven. Naast
maatregelen ten aanzien van verkeerscirculatie zijn ook maatregelen opgenomen om het
fietsnetwerk, looproutes en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

4.1

Hoofdprincipes van het VCP

Op hoofdlijnen zijn de volgende principes en maatregelen opgenomen in het VCP:
■ Sectorenmodel middels een drietal verkeersstremmingen (knips) op de singels
(Nieuwe Veerstal (1), Fluwelensingel ter hoogte van Klein Amerika(2) en
Kleiwegplein(3)) met als doel de druk van het autoverkeer in de binnenstad en op de
singels te verminderen. De knips zijn in het mobiliteitsplan als oplossingsrichting
meegegeven. Door de knips wordt de stad in verschillende gedeeltes “sectoren”
opgedeeld, waarbij er geen direct auto- en vrachtverkeer tussen de sectoren mogelijk
is, maar auto- en vrachtverkeer via de randweg dient te rijden. Alle parkeerlocaties in
en rond de binnenstad blijven gewoon bereikbaar, maar soms wel volgens een
andere routering. Om het zoekverkeer te beperken is een Dynamisch
Parkeerverwijssystem nodig om bezoekers aan de rand van de stad efficiënt te
verwijzen naar locaties met vrije parkeerruimte. Met het sectorenmodel (zie
onderstaand figuur) ontstaat ruimte om de fietskwaliteit, leefbaarheid en ruimtelijke
kwaliteit te verbeteren op de singels. Tevens ontstaat een mogelijkheid om het
Kleiwegplein autoluw te maken en daardoor het stationsgebied bij de binnenstad te
trekken en een aantrekkelijke looproute te creëren. Ook ontstaan er mogelijkheden
om van de Nieuwe Veerstal een boulevard te maken, waardoor Gouda weer een stad
aan de rivier wordt. De singels moeten wel hun functie blijven houden voor de fiets,
de bus (R-net) en de hulpdiensten. Doordat er minder autoverkeer op de singels komt
verbetert de positie van deze vervoerswijzen. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan
op de knips en de verkeerseffecten daarvan.
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Voorkeursvariant VCP: Sectorenmodel + autoluwe binnenstad
Afwaarderen naar 30 km/u als stadsstraat
Afwaarderen naar 30 km/u als wijkstraat
Randweg
Prioriteit voor fietsers op kruispunten
Extra groen op randweg
P

P

P

Parkeerterrein / parkeergarage
Nieuwe parkeerlocatie
Ontheffingsgebied
Schoolzone (30km)
Knips

4
5
6

P

P

P
P

3

P

P

2

P

1
P

Figuur: Indicatie van de sectoren, waartussen beperkt autoverkeer mogelijk is, verkeer
wordt zo veel mogelijk via de randwegen geleid
■ Autoluwe binnenstad, de binnenstad wordt stapsgewijs autoluwer gemaakt door
verschillende parkeer- en verkeersmaatregelen te nemen. Een eerste stap is het
stimuleren van parkeren in parkeergarages en op parkeerterreinen door het verhogen
van de parkeertarieven op straat voor bezoekers (zoals opgenomen in het
parkeerplan). Er zijn nog diverse andere maatregelen denkbaar om stapsgewijs de
binnenstad autoluwer te maken. In het VCP is opgenomen om toe te werken naar een
ontheffingsgebied waarin enkel bewoners, ondernemers en bevoorradingsverkeer
toegang blijven houden tot de binnenstad. Hoe dit vorm te geven wordt samen met
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in een strategie voor de
autoluwere binnenstad verder vormgegeven. Samenhangend met de knips op de
singels is het nodig om doorgaand verkeer door de binnenstad onmogelijk te maken.
Met een ontheffingsgebied wordt hieraan voldaan, tot het instellen van het
ontheffingsgebied kan ook gedacht worden aan het terugbrengen van de pollers op
de West- en Oosthaven.
■ Herinrichten van straten naar stads- en wijkstraten (30 km/h-zones) daar waar kan
met als doel de fietskwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Door
het VCP neemt de verkeersdruk op verschillende wegen af, waardoor het mogelijk is
om de straat/weg een andere inrichting te geven.
■ Verbeteren van het fietsnetwerk door:
- Aanleg van nieuwe fietsverbindingen om fietsafstanden te verkorten, en de
directheid van routes te verbeteren. In paragraaf 4.7 is het fietsnetwerk op kaart
weergegeven.
- Opwaarderen van bestaande fietspaden (bijvoorbeeld tegelfietspaden naar asfalt,
verbreden van te smalle fietspaden).
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- Herinrichting van straten en wegen met een betere fietskwaliteit (meer ruimte voor
de fiets, lagere snelheid autoverkeer, minder autoverkeer).
■ Goede doorstroming op hoofdroutes (randwegen) voor autoverkeer. Met het
sectorenmodel wordt het verkeer meer gebundeld op de randwegen van Gouda, en
daarom worden op de randwegen maatregelen genomen om de doorstroming te
borgen. Daartoe worden kruispunten aangepast en verkeerslichten opnieuw ingericht
waarbij slimme verkeerstechnieken (Smart Mobility, zoals groene golven en
dynamische prioritering) worden toegepast.
■ Maatregelen om sluipverkeer en doorgaand verkeer door woonwijken te
voorkomen: door het VCP bestaat de kans op extra verkeer door woonwijken waar
dat niet gewenst is, bijvoorbeeld op de route Bodegraafsestraatweg – Joubertstraat.
Hier ligt al een ambitie om de hoeveelheid doorgaand verkeer te verminderen.
Daarom worden ook in woonwijken maatregelen genomen om het verkeer te
temperen, namelijk door het herinrichten van straten naar 30 km/h-zones en het
instellen van (zachte) knips op locaties waar zachtere maatregelen niet effectief
genoeg zijn om het verkeer te beperken.
■ Verbeteren verkeersveiligheid en oversteekbaarheid randweg. Met het
sectorenmodel ontstaan luwtes in de stad, doordat doorgaand autoverkeer niet meer
mogelijk is. Diverse fiets- en looproutes worden daardoor autoluwer, waardoor de
verkeersveiligheid verbetert (want minder autoverkeer). Bovendien wordt de
fietskwaliteit verbeterd en het ongevalsrisico verkleind met het verlagen van de
snelheid van het autoverkeer op diverse wegen. Voor fietsers en voetgangers wordt
de oversteekbaarheid van de randwegen, waar met het VCP meer autoverkeer komt
te rijden, verbeterd door aanpassingen aan kruispunten en oversteken. Dat vermindert
ook de barrièrewerking van de randwegen.

Verkeerscirculatieplan Gouda

18

4.2

Verkeerseffecten van het VCP: luwe binnenstad, singels en
bundeling op randweg

Met een dynamisch verkeersmodel zijn de verkeerseffecten van het VCP berekend. De
verschillende maatregelen zijn in het simulatiemodel doorgevoerd. In dit model is
rekening gehouden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals Westergouwe en
de Spoorzone. In onderstaand figuur is het autonetwerk van Gouda weergegeven. De
dikte van de balk geeft de totale verkeersintensiteiten aan. Met kleur is het effect van
het VCP aangegeven ten opzichte van de referentiesituatie (zonder VCP). Rood komt
overeen met een verkeerstoename, en groen met een verkeersafname.

Figuur: Verkeerseffecten van het VCP ten opzichte van de referentiesituatie
De belangrijkste conclusies die hieruit getrokken kunnen worden zijn:
+ Minder autoverkeer in de binnenstad (1), en op de singels (2).
+ Minder autoverkeer op de Joubertstraat (3) en Bodegraafsestraatweg-noord (5).
+ Meer autoverkeer op de randwegen, met name aan zuid- en oostkant (4).
+ Beperkte effecten op de N207 bij Westergouwe, Goudse Poort en Burgemeester van
Reenensingel.
+ De gemiddelde ritlengte van autoverplaatsingen neemt toe, maar door een hoger
fietsgebruik (ten kosten van autogebruik) blijft het totale aantal voertuigkilometers
ongeveer gelijk. De modal shift vindt voornamelijk onder inwoners van Gouda plaats.
0 De binnenstad blijft bereikbaar voor bewoners en ondernemers.
- De Koningin Wilhelminaweg (6) wordt drukker en blijft een belangrijke schakel in het
netwerk (daarom is een herinrichting voorzien om enerzijds de doorstroming te
borgen, maar zeker ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren).
In bijlage 2 zijn de verkeerseffecten van het VCP in meer detail opgenomen.
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In het VCP is conform het Mobiliteitsplan ook een knip bij de Zwarteweg-Graaf Florisweg,
Molenmeesterslag en een beperking van het aantal afslagbewegingen op de
Bodegraafsestraatweg opgenomen. Dit zijn voor bepaalde verkeersrelaties ingrijpende
maatregelen die voor een forse toename van de rijafstand zorgen. Deze maatregelen zijn
nodig als mitigerende maatregelen van de knips op de singels, omdat anders
sluipverkeer wordt verwacht, of zijn opgenomen om de Bodegraafsestraatweg-noord te
ontlasten. In de uitvoeringsstrategie van het VCP is voorgesteld om de verkeerssituatie
na het instellen van de knips op de singels te monitoren, en dan te beoordelen welke
van deze maatregelen daadwerkelijk nodig zijn. De verkeerseffecten kunnen in de
praktijk anders uitpakken.

4.3

Parkeren: minder op straat, meer in parkeergarages en op
parkeerterreinen

In de voorkeursvariant van het VCP zijn maatregelen voorzien om de binnenstad
autoluwer te maken, met als doel de leefbaarheid te verbeteren en meer ruimte te
realiseren voor groen en verblijfskwaliteit. Hiervoor is een stapsgewijze aanpak voorzien,
waarmee op de lange termijn wordt toegewerkt naar een eindbeeld. In het VCP is voor
dit eindbeeld een voorzet gedaan, maar hier zijn nog diverse keuzes in te maken.
Daarom wordt voorgesteld een parkeerstrategie te ontwikkelen in samenspraak met
ondernemers en bewoners van de binnenstad, waarbij gebiedsgericht maatwerk
denkbaar is en niet voor de gehele binnenstad dezelfde aanpak gevolgd hoeft te
worden. Zo wordt stapsgewijs gewerkt aan een verbetering van de verblijfskwaliteit in
de binnenstad. Buiten de binnenstad heeft het VCP geen effecten op parkeren, in het
parkeerplan zijn voor de gebieden buiten de binnenstad wel parkeermaatregelen
voorzien. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het parkeerplan.
De stapsgewijze aanpak kan bestaan uit de hiernavolgende maatregelen:

■ Autoluw voor bezoekers
- Beter benutten van restcapaciteit in bestaande openbare parkeergelegenheden,
middels verhoging van de parkeertarieven op straat voor bezoekers. Bezoekers
worden gestimuleerd in de parkeergarages en op de parkeerterreinen te parkeren.
Op diverse parkeerlocaties is op diverse momenten in de week sprake van
restcapaciteit. Door het verhogen van de parkeertarieven op straat, wordt parkeren
in de andere locaties aantrekkelijker. Deze (eerste) maatregel richting een
autoluwere binnenstad is opgenomen in het parkeerplan.
- Straatparkeren alleen voor bewoners, bezoekers maken gebruik van de openbare
parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad (Bolwerk, Nieuwe Markt,
Klein Amerika, station, Schouwburg, Vossenburchkade). Voor mindervaliden blijven
er straatparkeerplaatsen in de binnenstad beschikbaar.
- Fysiek weren van bezoekersverkeer door het ontheffingsgebied uit te breiden
(pollers / camera’s), waarbij bewoners en bevoorradingsverkeer toegang blijven
houden tot de binnenstad. De openbare parkeergarages Bolwerk en Nieuwe Markt
die in de binnenstad zijn gelegen, blijven wel bereikbaar voor bezoekers.
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■ Autoluw voor bezoekers én bewoners
- Plafond op vergunningen voor straatparkeren. Het aantal straatvergunningen kan
bevroren worden, en geen nieuwe parkeervergunningen meer worden uitgegeven.
- Stapsgewijs aantal straatvergunningen terugbrengen. Als laatste stap kan nog
gedacht worden aan het stapsgewijs terugbrengen van het aantal straatvergunningen door middel van een uitdoofbeleid. Bewoners met een vergunning
houden die gewoon, maar op het moment dat ze verhuizen komt de straatvergunning te vervallen. Aan binnenstadbewoners wordt daarbij wel de mogelijk
geboden een parkeervergunning aan te vragen voor een parkeergelegenheid aan
de rand van de binnenstad. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een nadere
onderbouwing van de parkeerbehoefte, en in welke mate extra parkeercapaciteit
nodig is aan de rand van de stad om de parkeervraag op te vangen.
Belangrijke randvoorwaarden om de binnenstad autoluwer te maken zijn:
■ In samenspraak met bewoners en ondernemers. Samen met belanghebbenden
wordt verkend welke maatregelen genomen kunnen worden op welk moment om de
binnenstad autoluwer te maken.
■ Monitoren van parkeervraag en effecten. Bij iedere te nemen maatregel dienen de
effecten goed gemonitord te worden, zodat bij eventuele uitwijkeffecten of andere
negatieve effecten tijdig bijgestuurd kan worden.
■ Uitbreiden van parkeercapaciteit aan de rand van de binnenstad indien nodig. De
parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad zullen beter benut gaan worden. In
bepaalde parkeergelegenheden is er op diverse weekmomenten nog vrije capaciteit
beschikbaar. Bij de monitoring dient er aandacht te zijn voor de bezettingsgraad van
de parkeergelegenheden, die in samenhang met de te nemen maatregelen bezien
moet worden om tijdig te besluiten extra parkeergelegenheid aan de rand van de
stad te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het uitbreiden van bestaande
parkeergelegenheden of het realiseren van nieuwe parkeerlocaties. Daarom wordt
voorgesteld een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om extra
parkeergelegenheid te realiseren aan de rand van de binnenstad. Bijvoorbeeld het
uitbreiden van het aantal parkeerplekken bij Klein Amerika, of het realiseren van een
nieuwe parkeerlocatie aan de zuidwestkant van de binnenstad (bijvoorbeeld bij Croda,
Nieuwe Veerstal, of nabij Goudasfalt met een nieuwe loopverbinding over de IJssel).

4.4

Effecten voor openbaar vervoer

De busroutes blijven in het VCP vooralsnog allemaal ongewijzigd. In Gouda rijden diverse
buslijnen uitgevoerd door Arriva, waarbij de R-netroute over de Blekers- en
Fluwelensingel een aparte positie inneemt. Op de meeste buslijnen zijn de effecten van
het VCP beperkt. Met name de buslijnen aan de zuidkant van het spoor rond de singels
krijgen met het VCP te maken. Hier zijn verkeersstremmende maatregelen voorzien voor
het autoverkeer, die ook (positieve) gevolgen hebben voor de buslijnen (betere
doorstroming door minder hinder van autoverkeer, en opheffen van verkeerslichten).
Bij de knips op de singels blijft de doorgang voor het busverkeer in stand, zodat de
huidige busroutes behouden kunnen blijven. Er is reeds besloten dat het busstation aan
de zuidkant blijft, voor de bussen richting het zuiden blijven de singels de meest voor de
hand liggende route, en kennen alternatieven te grote omrijafstanden om een
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aantrekkelijk busproduct te kunnen bieden. De aanwezigheid van bussen in twee
richtingen vraagt wel de nodige ruimte bij de herinrichting van gebieden en zeker op de
Bleker- en Fluwelensingel is de intensiteit van bussen hoog: circa 500 bussen per etmaal.
Anderzijds zorgen de bussen door het centrum en over de singels voor een goede
bereikbaarheid van het gebied.

Figuur: Busroutes in Gouda
Door het VCP worden de singels rustiger qua autoverkeer, wat de doorstroming van de
bus ten goede komt. Bovendien kunnen enkele verkeerslichten worden opgeheven wat
enige wachttijd elimineert en de rijtijd en gemiddelde snelheid verbetert. Aandachtspunt
voor de busdoorstroming is de Koningin Wilhelminaweg. Door het VCP wordt het hier iets
drukker met autoverkeer, wat de busrijtijd iets kan verlengen. Wel zijn hier maatregelen
voorzien aan kruispunten en verkeerslichten om de doorstroming te borgen, en
maatregelen om de oversteekbaarheid en leefbaarheid voor omwonenden te
verbeteren.
Met de investeringen in het fietsnetwerk en de fietskwaliteit wordt ook de
bereikbaarheid van de twee treinstations per fiets beter. Met het VCP ontstaan namelijk
autoluwere en fietsvriendelijkere routes naar de treinstations.

4.5

Effecten voor nood- en hulpdiensten

Voor nood- en hulpdiensten worden maatregelen getroffen om de impact van het VCP op
aanrijtijden te beperken, zodat deze diensten tijdig op hun bestemming aankomen.
Maatregelen betreffen een ontheffing voor de binnenstad, een ontheffing om bij knips te
kunnen doorrijden, een ontheffing voor medegebruik van fietspaden, en bij het
ontwerpen van drempels en plateaus kan rekening worden gehouden met nood- en
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hulpdiensten. Een kanttekening is dat 30-drempels wel nodig zijn voor een
geloofwaardige 30km/h-inrichting.
Nood- en hulpdiensten krijgen een ontheffing voor de binnenstad en pollers (knips)
Het ontheffingsgebied in de binnenstad werkt met camerasystemen, waarbij voertuigen
met een ontheffing (zonder boete) mogen doorrijden. Bewoners, ondernemers,
bevoorradingsverkeer en diverse andere doelgroepen (waaronder dus nood- en
hulpdiensten, maar ook rouw- en trouwstoeten) kunnen met een ontheffing gewoon nog
de binnenstad in. Ook bij de knips op de singels krijgen nood- en hulpdiensten een
ontheffing, zodat brandweer, politie en ambulance wel door kunnen blijven rijden. De
knips op de singels worden uitgevoerd door middel van pollers (beweegbare zakpalen),
die met een short-range communicatiesysteem op afstand te bedienen zijn. Daarmee
wordt de impact van het VCP voor nood- en hulpdiensten beperkt. De pollers kunnen ook
aangestuurd worden vanuit MobiMaestro, het stedelijke verkeersmanagementsysteem,
waarin de pollers als onderdeel van regelscenario’s meegenomen kunnen worden.

Figuur: Beweegbare pollers waar nood- en hulpdiensten ontheffing krijgen en
beweegbare drempels
Herinrichten naar 30km/h met drempels en plateaus
Binnen het VCP worden ook diverse wegen heringericht naar 30km/h-wegen, waarbij
drempels en plateaus worden toegepast. Drempels en plateaus zijn nodig om de
snelheid van het autoverkeer te remmen. Nood- en hulpdiensten ondervinden hiervan
echter ook hinder, doordat ze minder snel naar de bestemming kunnen, maar ook voor
ambulances met patiënten zijn drempels niet comfortabel. Bij het vormgeven van
drempels en plateaus kan hier (tot op zekere hoogte) rekening mee worden gehouden,
bijvoorbeeld door de drempels vlakker te maken. Echter zijn de drempels dan ook minder
effectief om het overige autoverkeer af te remmen. Een alternatief is om innovatieve
drempels toe te passen, waarbij de drempel naar beneden zakt, zodat nood- en
hulpdiensten met hogere snelheid kunnen passeren. Dit concept wordt echter nog weinig
toegepast, en heeft naar verwachting hoge beheer- en onderhoudskosten.
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4.6

Bereikbaarheid bedrijventerreinen en bevoorrading
binnenstad

Gouda heeft een zevental bedrijven- en industriegebieden waarvoor een goede
autobereikbaarheid van groot belang is. Het betreft uiteenlopende bedrijvigheid, van
detailhandel (onder andere Gamma, Action, Sport2000), techniek en installatiebedrijven,
tot meer industriële bedrijvigheid (zoals een betoncentrale en chemiebedrijf Croda). Veel
logistieke stromen van en naar deze bedrijven vinden per vrachtwagen over de weg
plaats. Een goede autobereikbaarheid en doorstroming zijn daarom belangrijk voor deze
bedrijven.
Het VCP grijpt met name aan op de wegen in en rond de binnenstad. De in- en
uitvalsroutes van de bedrijventerreinen vallen daar (grotendeels) buiten en blijven
(grotendeels) ongewijzigd. Het VCPzorgt ook voor een verandering van verkeersstromen,
waardoor het verkeer op de randwegen toeneemt. Met maatregelen aan kruispunten en
verkeerslichten wordt de doorstroming op deze randwegen op pijl gehouden, zodat de
bedrijventerreinen goed bereikbaar blijven. De enige route die gestemd wordt, is via de
Nieuwe Veerstal richting de bedrijven langs de noordoever van de Hollandse IJssel.
Hiervoor is echter een prima alternatieve verbinding beschikbaar via de zuidwestelijke
randweg (N207).

Bedrijventerreinen:
1. Goudse Poort
2. Gouwe Park
3. Spoorzone
4. Gouwe Spoor
5. Kromme Gouwe
6. Gouwestroom
7. Hollandse IJssel

Figuur: De zeven bedrijventerreinen in Gouda

Ondernemers in de binnenstad en bevoorradingsverkeer voor de binnenstad blijven
toegang houden tot de binnenstad met een ontheffing. Bovendien kan ook gedacht
worden aan het hanteren van venstertijden voor het ontheffingsgebied, waarbinnen al
het verkeer (ook zonder ontheffing) toegang krijgt tot de binnenstad. Hoe het
ontheffingsgebied vorm wordt gegeven en welke regels gaan gelden wordt nader
uitgewerkt en afgestemd met belanghebbenden in de binnenstad en in samenhang
opgepakt met de uitkomsten van de verkenning naar de Nul Emissie zone voor de
Stadslogistiek.
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4.7

Effecten op luchtkwaliteit en geluidshinder

Autoverkeer heeft negatieve effecten op de luchtkwaliteit door uitstoot van
stikstofdioxide en fijnstof, en kan zorgen voor geluidshinder. Op basis van het NSL
luchtmonitoring blijken er geen hoge concentraties of overschrijdingslocaties van de
luchtkwaliteit in Gouda te zijn. De luchtkwaliteit wordt naar de toekomst naar
verwachting beter door verduurzaming van het wagenpark: brandstofauto’s worden (nog
steeds) schoner en er komen meer elektrische voertuigen bij. Elektrische auto’s zorgen
echter nog steeds voor een fijnstofuitstoot als gevolg van slijtage van de banden.
Bovendien dient gestreefd te worden naar verdere verbetering van de luchtkwaliteit
omdat lokaal bij filevorming bij verkeerslichten nog wel hogere waardes voor komen.
Het VCP draagt bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit door het op pijl houden van
de doorstroming, maar voornamelijk doordat duurzame vervoerwijzen als lopen en
fietsen gestimuleerd worden ten kosten van het autogebruik. Daardoor heeft het VCP
een positief effect op de luchtkwaliteit. Zoals blijkt uit het VCP zal op een aantal
(hoofd)routes meer verkeer plaatsvinden en kan dit lokaal leiden tot meer uitstoot van
emissies. Een mitigerende maatregel hiervoor zou het instellen van een Nul Emissie zone
voor Stadslogistiek in de historische binnenstad van Gouda zijn.
Door de gemeente wordt periodiek in kaart gebracht of sprake is van geluidshinder door
wegverkeer. Uit het ‘Actieplan omgevingslawaai Gouda 2018-2023’ blijkt dat er 35
woningen zijn waarbij de maximaal wenselijke geluidswaarde overschreden wordt. Een
deel van deze woningen is inmiddels al gesaneerd, of staat op de lijst om te saneren.
Ook zijn voor een deel van deze woningen nog geen maatregel voorzien of genomen.
Het VCP zorgt bij enkele van deze geluidsbelaste woningen voor een afname van
verkeer, maar voor een deel ook voor een toename. Wel blijven de verkeerstoe- en
afnames onder de 40% verandering, waardoor dit mogelijk geen waarneembare effecten
oplevert voor het menselijk gehoor. Het VCP kan consequenties hebben voor lopende
saneringsprojecten, en extra kosten met zich meebrengen. VCP-maatregelen dienen
namelijk ofwel 5 jaar na de saneringsmaatregelen ingesteld te worden, of de
saneringsprojecten dienen opnieuw beoordeeld te worden, wat ertoe kan leiden dat
woningen het recht op saneringsmaatregelen verliezen. Dit brengt extra kosten voor de
gemeente met zich mee, omdat het proces opnieuw doorlopen moet worden maar ook
tot extra saneringsmaatregelen kan leiden.
Ook de herinrichting van wegen kan zorgen voor een verandering van geluidsproductie.
Enerzijds zorgt een verlaging van de snelheid van het autoverkeer voor een afname van
de geluidsproductie van de motor, anderzijds zorgt een klinkerverharding voor meer
geluidsproductie door banden dan bijvoorbeeld (stil) asfalt. Er zijn daarom een aantal
aandachtlocaties waar kans is op een toename van de geluidsbelasting, dit zijn wegen
waar het verkeer door het VCP toeneemt, en betreft de Koningin Wilhelminaweg, de
Reigerstraat en de Burgemeester Jamessingel. Op de randwegen nemen de
verkeersintensiteiten ook toe, maar deze wegen kennen een ruimer profiel, woningen
staan hier op grotere afstand, en er is veelal groen aanwezig aan weerszijden van de
weg die een deel van het geluid absorberen. Daardoor worden geen geluidsknelpunten
verwacht door de verkeerstoename op de randwegen. Geluidsberekeningen dienen hier
nader uitsluitsel over te geven. Zie verder bijlage 2 voor een nadere toelichting.

Verkeerscirculatieplan Gouda

25

4.8

Effecten voor verkeersveiligheid

Door het sectorenmodel en de autoluwe binnenstad wordt de verkeersveiligheid
verbeterd. Diverse fiets- en looproutes worden autoluwer, en ook worden diverse straten
opnieuw ingericht naar een lagere snelheid voor het autoverkeer (van 50 naar 30 km/h).
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid concludeert dat het
terugbrengen van de snelheidslimiet van 50 naar 30 km/h (door middel van een goede
en geloofwaardige inrichting) een aanzienlijke veiligheidswinst oplevert2. Bij lagere
snelheden van het autoverkeer neemt de kans op ongevallen af, maar ook het
letselrisico neemt af.
Het VCP zorgt voor een verkeerstoename op de randwegen. Enkele belangrijke
fietsroutes vanuit de ‘buitenwijken’ richting de binnenstad/station kruisen de
randwegen. Door de verkeerstoename komt de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid
hier onder druk te staan. Daarom zijn in het VCP maatregelen opgenomen om deze
oversteken en kruispunten anders in te richten met een verkeersveiligere inrichting.
Ook investeringen in nieuwe/extra vrijliggende fietspaden (met name bij 50 km/h
wegen) kan de verkeersveiligheid verbeteren. Door de fysieke scheiding van auto- en
fietsverkeer is er minder kans op ongevallen. Tenslotte, zijn in het Mobiliteitsplan ook
maatregelen voorzien om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren, en
maatregelen om de specifieke verkeersongevallenconcentraties aan te pakken. Hiertoe
worden bijvoorbeeld rond schoolomgevingen op 50 km/h-wegen lokaal schoolzones (30km-zones) ingericht.

Figuur: illustratie van een mogelijke schoolzone (30km/h-zones) op de Plaswijckweg

2

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/30kmuur-gebieden
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4.9

Kansen voor lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit3

De autodruk op de binnenstad en de singels neemt met het VCP af, daardoor ontstaan
kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Straten kunnen een andere inrichting
krijgen, en er is meer ruimte voor groen en verblijfskwaliteit. Door de verluwing ontstaan
bovendien aantrekkelijke fietsroutes naar de binnenstad en het station. Door de lagere
snelheid van het autoverkeer en investeringen in het fietsnetwerk neemt de
fietskwaliteit en verkeersveiligheid in veel woonwijken toe.

Figuur: Kansenkaart voor lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit

3

Bekijk ook het filmpje over de kansen van het VCP: https://youtu.be/ojb_ud8pCnk
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Figuur: Foto van de huidige inrichting van de Fluwelensingel

Figuur: Impressie van een mogelijke toekomstige inrichting bij invoering van het VCP,
lokaal bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar door verluwing is wel een andere
inrichting mogelijk met meer ruimtelijke kwaliteit en fiets- en loopkwaliteit
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5
Maatregelen in detail

In dit hoofdstuk is verder ingezoomd op de specifieke maatregelen van het VCP.

5.1

Autoluwere binnenstad en singels

Om de verkeersdruk op de singels te verminderen worden op een drietal locaties
verkeersstremmende maatregelen genomen, te weten op de Nieuwe Veerstal, de
Fluwelensingel en bij het Kleiwegplein. In de binnenstad wordt een ontheffingsgebied
ingesteld waardoor kansen ontstaan om extra groen en verblijfsruimte toe te voegen
doordat minder parkeerplaatsen nodig zijn en omgezet kunnen worden.

Figuur: Knips op de singels en het ontheffingsgebied in de binnenstad
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De openbare parkeergelegenheden blijven bereikbaar voor bezoekers en autoverkeer.
Parkeergarage Bolwerk is bereikbaar via het Pottersplein, en parkeergarage Nieuwe
Markt is te bereiken via het Kleiwegplein en uit te rijden via Lange Tiendeweg. Deze inen uitvalsroutes vallen buiten het ontheffingsgebied, zodat bezoekers zonder ontheffing
de parkeerlocaties kunnen bereiken. Bewoners, ondernemers en bevoorradingsverkeer
(en enkele andere doelgroepen, waaronder trouw- en rouwstoeten, en mindervaliden)
blijven toegang houden tot de binnenstad met een ontheffing.

Knip Fluwelensingel (en Blekerssingel)
De locatie van de knip op de Fluwelensingel is zo gekozen dat de parkeerplaats Klein
Amerika zowel vanuit het zuiden als het noorden bereikbaar is. Om sluipverkeer via het
parkeerterrein Klein Amerika te voorkomen, worden voor de zuid- en noordrichting een
gescheiden toegangsbaan gecreëerd en worden slagbomen geplaatsen bij de entree. De
knip wordt uitgevoerd middels een pollersysteem (uitvoering middels een bussluis met
camerahandhaving is ook mogelijk), zodat bussen en hulpdiensten wel doorgang blijven
houden. Om sluipverkeer over de smalle Karnemelksloot te voorkomen is waarschijnlijk
ook hier een knip nodig. Bij het instellen van de knip op de Blekerssingel worden de
verkeerseffecten gemonitord om te bepalen of dit ook daadwerkelijk nodig is of niet.

Figuur: Locatie van de knip op de Fluwelensingel
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Figuur: OV-bussen en hulpdiensten blijven toegang houden middels een pollersysteem,
zoals hier in Delft op de Buitenwatersloot

Door de knip nemen de verkeersintensiteiten op de Fluwelen- en Blekerssingel fors af.
Weg

Intensiteit 2030 (mvt/etm)
Referentie

Proc. verschil

Sectorenmodel

Fluwelensingel

6.800

2.350

-65%

Blekerssingel

7.800

2.600

-70%

Tabel: Effecten op de verkeersintensiteiten van de Fluwelen- en Blekerssingel 4

In de referentiesituatie is de intensiteit op de Fluwelen- en Blekerssingel 7.000 tot 8.000
mvt/etm. Daarmee ligt de verkeersdruk te hoog om de singels (zonder maatregelen)
geloofwaardig als 30km/h-weg in te richten waarvoor bovendien goede
fietsvoorzieningen nodig zijn (en daarvoor de ruimte ontbreekt). Met een knip nemen de
verkeers-intensiteiten met 60 tot 70% af. Ook veruit het grootste deel van het
vrachtverkeer zal hier verdwijnen: alleen vrachtverkeer voor aanliggende bestemmingen
blijft nog over: een tiental vrachtauto’s per etmaal in plaats van honderden. Wel blijft de
Blekerssingel een afvoerroute voor het (vracht)verkeer uit de binnenstad. De Fluwelenen Blekerssingel zijn en blijven een belangrijke busroute met circa 500 bussen per dag.
Bij de herinrichting is dit een belangrijk uitgangspunt.

4

In de berekeningen is rekening gehouden met de komst van de supermarkt op de
Fluwelensingel.

Verkeerscirculatieplan Gouda

31

bk

et
r

4

vb

k

wl
m

wl

6-7
k

m

9
k
m

wl

11

cai

m

k

12

k

14

et
k

k
cai

rz

k

vb

vb

dk
k

an

pa

rk

vb

Vr

om

15-17

Le

o

dk

vb

vri
vb
wl

k

k
af
rio

et

vri
af
k

vri

af

vri
af
dk

vri
k

dk

af
af
k

k

af

af

vb

vb

af
k

et

af
af
k
gas
af
af

af

abri

af

k

af

20-22

k
k

et
af
vb

af

vb

104
k
k

k

Houtm

k

k

ansp

gas

Am

erik

a

en
lantso

in

abri

Kle

vb

rio

k

k

k

gas
gas

k

k

k
k
bk

r
abri

k

vb

vb

2
et

vb

k
k

af
rio

r

af k

k

af

r
wl

k

24

rz

vb
af

k

r

k

27-27a

af
k
af

af
vri
k

vb

vri

vb
vb
vb
vb

vb

28-28a
€
€

af

k
€
€

29
k

r

vri
vri

k

r

30

k
k

31
k

k

r

k
r

32
k
rio

33

k

26

k

af

k

r

35-35d

cai

k

k

Klein Amerika

36

k

af

r

37

r

25

r

27

38

Fluwelensing

29
k

k

el

31

39

vb

k

k

40-41
bk

CONCEPT

k

k

Gemeente Gouda
k

VCP Gouda
Mogelijke knip Fluwelensingel

k

€
€
€
k

Kenmerk

004370 . 20190822 . T01. 09 . 01

Datum

02-10-2019

Ontwerper

Thomas Groot

Schaal

1:1000

Bestand

A3

r

r

r

vb

k

Deventer - Den Haag - Eindhoven - Leeuwarden - Amsterdam

www.goudappel.nl

k

k
wl

k

Knip Kleiwegplein
De knip in het Kleiwegplein behelst het beperken van het aantal richtingen voor het
autoverkeer. In de figuur hieronder is de nieuwe situatie aangegeven. Voor de auto
blijven alleen de rijrichtingen Spoortunnel  Blekerssingel en Kattensingel 
Kleiwegbrug mogelijk. De Vredebest wordt afgesloten voor autoverkeer, busverkeer en
lokaal bestemmingsverkeer hierop uitgezonderd. Voor de fiets en de bus blijven alle
huidige bewegingen over het kruispunt mogelijk. De binnenstad is toegankelijk via de
Kattensingel.

Figuur: Voorgestelde maatregelen op het Kleiwegplein

In de tabel is een overzicht opgenomen van de verkeersintensiteiten op omliggende
wegen:
Weg

Intensiteit 2030
Referentie

Reductie
Sectorenmodel

Blekerssingel

7.800

2.350

-70%

Spoorstraat (tunnel)

11.500

6.850

-40%

9.100

7.350

-20%

Kattensingel

Tabel: Effecten VCP op de etmaalintensiteit autoverkeer
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In de huidige situatie kan het Kleiwegplein het verkeersaanbod tijdens de ochtend- en
avondspits niet goed verwerken. De gemeente Gouda heeft hiernaar een studie laten
doen, waarin geconcludeerd werd de opstelstroken voor het autoverkeer aan te passen
om tot een acceptabele verkeerafwikkeling te komen. De ambitie is echter om dit
kruispunt zonder verkeerslichten te regelen, zodat de oversteekbaarheid voor
voetgangers en fietsers sterk verbeterd wordt. Om het kruispunt zonder verkeerslichten
te regelen, zijn echter radicale maatregelen nodig om de verkeersdruk te verminderen.
In het vervolg wordt het ontwerp van het Kleiwegplein nader uitgewerkt, waarbij
onderzocht wordt hoe de bussen en fietsers elkaar veilig kunnen kruisen. Hierna volgt
een impressie van wat de gemeente voor ogen staat op het Kleiwegplein: ruimte voor
de fietsers en een aantrekkelijke wandelroute tussen het station en de binnenstad.

Figuur: Huidige inrichting van het Kleiwegplein, en illustratie van een mogelijke nieuwe
inrichting met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en ruimtelijke kwaliteit
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Knip Nieuwe Veerstal
In het VCP is ook een knip voorzien nabij de Nieuwe Veerstal op de Schielandse Hoge
Zeedijk, net ten oosten van het Buurtje. De Oost- en Westhaven kan dan worden
benaderd vanaf de oostzijde. Op deze wijze ontstaat tussen het Buurtje en de Westhaven
een autovrij gebied, waar enkel nog buslijn 196 (Gouda – Krimpen) eenmaal per uur
overheen rijdt. In de nadere uitwerking wordt nagegaan of voor deze buslijn een
alternatieve route mogelijk is, zodat een verkeersvrije inrichting mogelijk is.

Figuur: Voorgestelde knip Nieuwe Veerstal - Schielandse Hoge Zeedijk
Met de voorgestelde knip ontstaat een autoluwe/autovrije boulevard langs de IJssel en
kan de binnenstad weer met de rivier worden verbonden. Ook het veld tussen het
Buurtje en de Mallegatsluis kan hiervan profiteren. Het westelijke deel van de Nieuwe
Veerstal, waarover in 2030 in totaal ruim 13.000 auto’s rijden wordt dan autovrij en over
het oostelijke deel rijden nog maar 2.800 motorvoertuigen per etmaal: een afname van
75%. Het oostelijke deel kan met deze aantallen als verblijfsgebied ingericht worden,
waarbij de auto duidelijk te gast is. Zo ontstaat langs de Hollandse IJssel ook een
aantrekkelijke fietsroute. Verder westelijk, op de Rotterdamseweg, neemt het verkeer
met ongeveer een derde af.

Figuur: Illustratie van mogelijke herinrichting van de Nieuwe Veerstal, waar het VCP
kansen biedt om extra groen en ruimtelijke kwaliteit toe te voegen
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Met deze en de andere maatregelen nemen de intensiteiten op de oostelijke singels
zover af, dat verschillende verkeerslichten weggehaald kunnen worden:
■ het verkeerslicht bij het kruispunt Nieuwe Veerstal – Fluwelensingel kan weg;
■ de verkeerslichten op de Nieuwe Veerstal bij de West- en Oosthaven kunnen weg.
Met een knip bij de Nieuwe Veerstal wordt een langgekoesterde wens van de bewoners
van de binnenstad mogelijk. Bewoners hebben eerder een knip voorgesteld ter hoogte
van de Oost- en Westhaven, ook met als doel de barrière van de drukke verkeersas op te
heffen en de binnenstad en de IJssel beter met elkaar te verbinden. Bij een nadere
uitwerking zal de gemeente de variant van de bewonersgroep meenemen en samen
met betrokkenen afwegen.
Ontheffingsgebied binnenstad
De binnenstad wordt autoluwer gemaakt door het instellen van een ontheffingsgebied.
Het ontheffingsgebied betekent niet dat de gehele binnenstad autovrij wordt. Bewoners,
ondernemers en bevoorradingsverkeer (en enkele andere doelgroepen) blijven toegang
houden tot de binnenstad. Daarvoor worden op in- en uitvalswegen ‘toegangspoorten’
gerealiseerd waar met camera’s gehandhaafd wordt op basis van kentekenregistratie (en
dus niet met pollers). De gemeente Delft heeft reeds een dergelijk selectief toegangssysteem met camera’s. Hiervoor zijn dus geen pollers nodig, die duurder zijn in
onderhoud en geregeld aangereden worden wat tot schade leidt. Hierna is een
voorbeeld van het systeem op de Voorstraat in Delft weergegeven.

Figuur: Met een duidelijk verschil in verharding, een witte streep, bebording en een
camera wordt het ontheffingsgebied aangegeven, voertuigen met een ontheffing
kunnen (zonder vertraging) de binnenstad inrijden, waarbij hun kenteken wordt
gecontroleerd middels camerahandhaving.
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Het ontheffingsgebied voorkomt ook sluiproutes door de binnenstad op het moment
knips worden ingesteld op de singels. In de binnenstad is momenteel doorgaand verkeer
mogelijk via de Hoge/Lage Gouwe en de Oost- en Westhaven. Tenslotte, blijven de
openbare parkeergarages Bolwerk en Nieuwe Markt toegankelijk voor bezoekers. De inen uitvalswegen naar deze parkeergarages vallen buiten het ontheffingsgebied.
Parkeercapaciteit rand binnenstad
De essentie van het sectorenmodel is dat vanuit elke windrichting eenvoudig een
parkeerlocatie bereikbaar is. Momenteel ontbreekt een goede parkeerlocatie aan de
zuidwestkant van de binnenstad, terwijl het belang van het verkeer uit het zuidwesten
toeneemt door de bouw van Westergouwe en de extra kansen voor dit gebied.
In de noordwesthoek van de binnenstad is meestal nog restcapaciteit vrij in
parkeergarage Bolwerk. Bij het stimuleren van parkeren in de parkeergarages neemt
echter de bezettingsgraad toe, en is een nadere overweging voor extra parkeercapaciteit
nodig. Daarom wordt bij het autoluwer maken van de binnenstad onderzoek gedaan naar
de noodzaak voor extra parkeergelegenheid, en wordt onderzocht waar deze extra
parkeergelegenheid kan komen. De noodzaak hiertoe moet echter wel duidelijk worden
onderbouwd met een deugdelijke businesscase.
Enkele concrete opties voor extra parkeergelegenheid zijn:
■ uitbreiding parkeercapaciteit Klein Amerika (eventueel met een parkeerdek);
■ uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op Vossenburchkade (met een
parkeerdek);
■ nieuwe ondergrondse parkeergarage in de zuidwesthoek nabij Croda / Nieuwe
Veerstal;
■ nieuwe parkeerlocatie nabij Goudasfalt met een loop-/fietsbrug over de IJssel.
E.e.a. is sterk afhankelijk van de parkeerstrategie voor de binnenstad die samen met
bewoners en ondernemers wordt ontwikkeld.

5.2

Voorkomen van sluipverkeer door Gouda Noord en
Achterwillens

Naast de knips in en rond de binnenstad zijn ook verkeerscirculatiemaatregelen voorzien
bij de Zwarteweg en de Molenmeesterweg. Deze maatregelen zijn opgevoerd om
sluipverkeer via deze wegen te voorkomen. Deze wegen – met veel aanliggende
woningen - zijn niet geschikt om grote hoeveelheden autoverkeer te verwerken.
Uitgaande van de knips in en rond de binnenstad zal de gemeente met de bewoners,
bedrijven en voorzieningen in deze omgeving nagaan wat de beste maatregelen voor
deze wegen zijn. Als alternatief voor de zachte knip op de Molenmeesterslag kan ook
gedacht worden aan het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal wegen, om de
reistijd en weerstand op deze route te verhogen, zonder daarbij de verkeersrelatie te
hoeven ‘knippen’.
Bij het kruispunt Zwarteweg - Graaf Florisweg wordt de verkeersrelatie tussen de
Zwarteweg en de Graaf Florisweg opgeheven, om zo doorgaand verkeer te stremmen.
Tevens wordt op de Molenmeesterslag een ‘zachte’ knip ingesteld, om (eventueel)
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sluipverkeer van niet-bestemmingsverkeer uit de wijk te weren. Hoe de zachte knip
exact wordt vormgegeven wordt nader ingevuld met de bewoners van de wijken GoudaNoord en Achterwillens. Te denken valt aan een poller-systeem dat enkel tijdens de
ochtend- en avondspits actief is, en gedurende de rest van de dag open is. En waarvoor
bewoners van Gouda Noord en Achterwillens een ontheffing krijgen om te allen tijde
toegang te blijven houden via de knip tot hun eigen wijk. De maatregelen zijn op de
volgende figuur op kaart weergegeven.

Figuur: VCP-maatregelen bij het kruispunt Zwarteweg/Graaf Florisweg en
Molenmeesterslag

Deze maatregelen zijn ingrijpend voor de verkeerscirculatie in deze wijken. De
maatregelen zijn nodig om mogelijk sluipverkeer van de knip op de Fluwelensingel te
voorkomen. De verkeerseffecten kunnen in de praktijk anders uitpakken dan volgens de
verkeersmodellen. Daarom wordt voorgesteld om allereerst de knip op de
Fluwelensingel in te stellen, en vervolgens de verkeerseffecten te monitoren. Als blijkt
dat inderdaad ongewenste effecten optreden in deze wijk dan worden de maatregelen
ingesteld. Mochten de verkeerseffecten in de praktijk beperkt blijken te zijn, dan zijn de
maatregelen mogelijk niet eens nodig.

5.3

Verminderen verkeersdruk Bodegraafsestraatweg-noord

Een van de ambities in het Mobiliteitsplan is het verminderen van de verkeersdruk op de
Bodegraafsestraatweg, waaronder het deel ten noorden van de Burgemeester van
Reenensingel in de richting van Reeuwijk. De voorgaande VCP-maatregelen hebben
echter niet of nauwelijks effect op het noordelijke deel van de Bodegraafsestraatweg.
Een maatregel zou kunnen zijn om een verbinding te realiseren tussen de Reeuwijkse
randweg en de Plaswijckweg, deze optie is eerder binnen de gemeente besproken en
heeft toen tot veel weerstand geleid. Een dergelijke verbinding zou namelijk voor een
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forse toename op de Plaswijckweg zorgen, wat niet wenselijk is gezien de ligging van
diverse basisscholen (De Cirkel, Plaswijckschool, Het Vlot) langs deze weg, en hier
dagelijks veel schoolgaande kinderen fietsen en lopen.
In het VCP is daarom een andere maatregel opgenomen om de verkeersdruk hier te
verminderen. Dit betreft een aanpassing aan het kruispunt Burgemeester van
Reenensingel - Bodegraafsestraatweg – Goudse Houtsingel. Deze maatregel is eerder in
het Mobiliteitsplan voorgesteld, en betreft het opheffen van de verkeersrelatie op dit
kruispunt tussen de Bodegraafsestraatweg-noord en de Bodegraafsestraatweg-zuid. De
verkeersdruk op de Bodegraafsestraatweg-noord neemt hierdoor met circa 20% af. De
verkeersdruk blijft met circa 16.000 mvt/etm echter nog steeds hoog.
Daarmee kan afgevraagd worden of deze maatregel niet zijn doel voorbij schiet. Deze
maatregel zorgt namelijk voor forse extra omrijafstanden voor bezoekers aan de
binnenstad komende uit Reeuwijk. Dit lijkt daarmee een politieke keuze te zijn, waarbij
een afweging dient te worden gemaakt tussen de bereikbaarheid van de binnenstad
voor inwoners van Reeuwijk of voor het verlagen van de verkeersintensiteiten op de
Bodegraafsestraatweg-noord ten behoeve van de leefbaarheid voor aanwonenden.
Een alternatief zou nog kunnen zijn om slechts één richting in plaats van twee richtingen
te stremmen, en verkeer vanuit Reeuwijk richting de binnenstad over de
Bodegraafsestraatweg mogelijk houden, en de ‘terug’-weg (van zuid naar noord) te
stremmen. Daarmee is er voor bewoners van Reeuwijk in ieder geval op de heenweg
geen psychologische drempel om naar de binnenstad van Gouda te komen.

Figuur: Om de verkeersdruk op de Bodegraafsestraatweg-noord te verminderen is het
opheffen van de noord-zuid verkeersrelatie een van de weinige opties, alle andere
rijrichtingen op het kruispunt blijven in stand.
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5.4

Bezoekers en bereikbaarheid van de binnenstad

Het functioneren van de Goudse binnenstad is voor het grootste deel afhankelijk van de
inwoners van Gouda. Uit een koopstromenonderzoek5 uit 2019 blijkt 67% van de
bezoekers uit Gouda te komen, 13% van de bezoekers komt uit de direct omliggende
gemeenten, en de overige 20% komt van elders.
De reisafstand van de woning tot de binnenstad is voor veel bezoekers kort: voor 34% is
dit 0 tot 1,5 kilometer en voor maar 25% is dit meer dan 8 kilometer. Maar liefst 75% van
de bezoekers van de binnenstad woont daarmee op fietsafstand. Wel is het zo dat
bezoekers per auto per bezoek meer besteden. Waarschijnlijk omdat bezoekers met de
auto meer kunnen meenemen en niet hoeven te sjouwen. Aan de andere kant blijken
bezoekers per fiets vaker ‘langs’ te komen, en uiteindelijk bijna net zo veel uit te geven
als bezoekers per auto6.

Figuur: Herkomst van bezoekers van de binnenstad naar gemeente en reisafstand

Essentie van het sectorenmodel is dat elke locatie in en rond de binnenstad bereikbaar
is, maar dat er geen doorgaand verkeer tussen de verschillende ‘sectoren’ mogelijk is. De
bestemmingen in de binnenstad zijn daardoor via één of enkele in- en uitvalsroutes
bereikbaar. Bezoekers uit de omliggende gemeenten die veelal per auto naar de
binnenstad komen (en met 13% een substantieel aandeel vormen), worden gestimuleerd
de voor hen gunstig gelegen parkeerlocatie te gebruiken middels een parkeerverwijssysteem.
In het hiernavolgende figuur is voor de verschillende windrichtingen (lees: invalswegen
voor bezoekers van buiten Gouda) aangegeven hoe de openbare parkeergelegenheden
5
6

Bron: DTNP (2019) Uitkomsten koopstromen- en bezoekersonderzoek Gouda-Centrum
Bronnen: ‘Aandeel fietsers in winkelomzet’:
fietsberaad.crow.nl/CROWFietsberaad/media/Kennis/Bestanden/nScansVKOmzet.pdf?ext=.pdf,
‘Fietsers zorgen voor substantieel aandeel in winkelomzet’: fietsberaad.nl/Kennisbank/Deensonderzoek-Fietsers-zorgen-voor-substantieel
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rondom de binnenstad bereikbaar zijn. In bijlage 3 is de bereikbaarheid van de
parkeergelegenheden nader uitgesplitst per invalsweg.
■ Vanaf de A12 en vanuit Waddinxveen, zijn twee routes te volgen. De eerste leidt over
de Burg. Jamessingel langs de Stationsgarage, Vossenburchkade, Schouwburg en
uiteindelijk naar Klein Amerika. De andere route leidt over de Nieuwe Gouwe O.Z.
naar de parkeergarages Bolwerk en Nieuwe Markt.
■ Vanuit Reeuwijk is rechtdoor over de Bodegraafsestraatweg niet meer mogelijk, maar
kan via de Burgemeester van Reenensingel naar de Stationsgarage, Vossenburchkade,
Schouwbrug en uiteindelijk naar Klein Amerika gereden worden.
■ Vanuit de Krimpenerwaard is via de Koningin Wilhelminaweg de Bolwerk-garage
bereikbaar, en via de Kattensingel garage Nieuwe Markt, ook kan via de
Haastrechtsebrug nog steeds parkeerterrein Klein Amerika bereikt worden.

Figuur: routes vanuit de omliggende gemeenten naar de parkeerlocaties

Consequenties van het sectorenmodel zijn:
■ voor verplaatsingen buiten de sector moet het autoverkeer terug naar de randwegen;
■ autoverplaatsingen langs de binnenstad kunnen niet meer via de Singels maar dienen
via de randwegen plaats te vinden;
■ bussen, hulpdiensten en fietsers kunnen wel nog steeds via de singels rijden, waar
een veiligere en snellere route ontstaat door afname van autoverkeer.
Voor bezoekers van het centrum betekent dit dat men zich goed op de hoogte moet
stellen van de route, hoewel de wijzigingen ook niet zo revolutionair zijn: de routes naar
de parkeergelegenheden zijn logisch. Om dit te ondersteunen zal de gemeente een
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parkeer- en routeverwijzingssysteem plaatsen en een informatiecampagne houden. Voor
deze bezoekers levert het VCP ook voordelen op: de routes rond het centrum worden
duidelijk rustiger met als gevolg dat een aantal verkeerslichten kunnen worden
weggehaald en de doorstroming verbetert. Het weghalen van verkeerslichten kan
bijvoorbeeld op de volgende kruispunten:
■ Kleiwegplein;
■ Blekerssingel – Schouwburgplein;
■ Blekerssingel – Karnemelksloot;
■ Fluwelensingel – Burgemeester Martensstraat;
■ Fluwelensingel – Nieuwe Veerstal – Goejanverwelledijk;
■ Nieuwe Veerstal – Oost- en Westhaven.
Het verkeer op de singels en toeleidende wegen wordt aanmerkelijk rustiger doordat het
doorgaande verkeer via de randweg wordt geleid. Dit betekent dat de bereikbaarheid
voor bezoekers van de binnenstad verbeterd: enerzijds voor fietser en voetgangers maar
zeker ook voor automobilisten.

5.5

Maatregelen randwegen

De grootste wijziging met het sectorenmodel doet zich voor automobilisten voor, die de
singels nu gebruiken om langs de binnenstad te rijden en dit straks niet meer kunnen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor autoverkeer van de Krimpenerwaard naar het Groene Hart
Ziekenhuis of naar de aansluiting Reeuwijk op de A12. Deze zorgt voor extra
omrijafstanden voor autoverkeer, maar levert positieve effecten op in de binnenstad, op
de singels en in woonwijken ten aanzien van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en
ruimtelijke kwaliteit.
De consequentie van het weghalen van het verkeer van de singels is het drukker worden
van de randwegen. De Goudse randwegen betreffen: Goudse Poort – Burgemeester Van
Reenensingel – Goudse Houtsingel – Goverwellesingel – N228 – N207.
Meer autoverkeer over de randwegen is een wenselijke ontwikkeling: de randweg is
over het algemeen goed geschikt om grote aantallen autoverkeer te kunnen verwerken.
Bovendien zijn de effecten op grote delen van de randweg ook beperkt.

Referentie

VCP

effect

Goudse Poort (Shell)

40.300

36.700

-9%

Van Reenensingel midden

15.200

16.400

8%

Van Reenensingel oost

14.500

16.900

17%

8.000

12.800

60%

Goudse Houtsingel
Goverwellesingel (spoor)

8.300

13.100

58%

Goverwellesingel (IJsselbrug)

10.000

12.300

23%

N228

12.000

13.100

9%

N207 (zuidelijke randweg)

15.100

29.000

92%

N207 (sluis)

27.000

27.000

0%

Tabel: Verkeerseffecten van het VCP op de etmaalintensiteiten op de randweg
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Uit de tabel blijkt dat door de maatregelen het verkeer vooral op de N207 zuidelijke
randweg toeneemt. Dit is logisch aangezien de effecten van de knip op de Nieuwe
Veerstal hier direct merkbaar zijn en de Nieuwe Veerstal is een drukke weg met circa
13.000 mvt/etm. Met deze maatregel wordt de functie van de zuidelijke randweg
versterkt, want deze weg is ook bedoeld en ingericht om grotere hoeveelheden verkeer
te verwerken.
Op de Goudse Houtsingel en de Goverwellesingel (spoortunnel) neemt het verkeer ook
fors toe: circa 60%. In de basissituatie zijn dit de meest rustige delen van de randweg.
Qua verkeersafwikkeling kunnen deze wegen de verkeersaantallen goed verwerken,
maar de oversteekbaarheid en leefbaarheid voor omwonenden vormt hier wel een
aandachtspunt. Langs deze randwegen staan woningen op verdere afstand van de weg,
wel bijvoorbeeld wel het geval is op de singels en de Joubertstraat, waardoor deze
verkeerstoename op de randwegen niet direct tot geluidsknelpunten leidt.
Knelpunten in de verkeersafwikkeling doen zich momenteel voor op de N207 rond
Westergouwe. De gemeente heeft hier met de provincie reeds maatregelen ontwikkeld
om rotondes te vervangen door kruispunten met verkeerslichten. De provincie houdt
rekening met de effecten van het VCP bij de inrichting van de kruispunten, zodat de
maatregelen voldoende toekomstvast en robuust zijn.
De verkeerssituatie rond Goudse Poort vraagt de nodige aandacht: hier bevinden zich de
drukste lokale wegen en het functioneren van dit punt is essentieel voor de autobereikbaarheid van Gouda. Tot nu toe lijkt het erop dat de infrastructuur hier voldoende robuust
is om ook de ontwikkelingen in de Spoorzone goed te kunnen verwerken. Met
bijvoorbeeld een verbreding van de A12, waarnaar Rijkswaterstaat momenteel een
verkenning uitvoert, kan het verkeersaanbod echter groeien, waardoor hier toch
aanvullende maatregelen nodig zijn. De gemeente zal daartoe de verkeerssituatie ter
plekke zorgvuldig monitoren.
Met Smart Mobility en slimme verkeerslichtenregelingen kunnen kruispunten meer
verkeer verwerken. De gemeente wil deze techniek vooral inzetten om verkeer
comfortabeler over de randweg te laten rijden. Bijvoorbeeld een groene golf op de
Burgemeester Van Reenensingel waar verkeerslichten op korte afstand van elkaar staan.
Een specifiek aandachtspunt vormt de oversteek van sommige wegen voor fietsers. Er
zijn een aantal drukke en complexe fietskruispunten met de randweg. Met de slimme
verkeerslichtenregelingen kan hier ook voldoende ruimte in de verkeersregelingen
worden gevonden om een comfortabele en veilige oversteek te kunnen garanderen. Op
een aantal kruispunten is het aantal fietsers een half uurtje voor aanvang van de scholen
heel hoog. Het valt te overwegen om op kruispunten, waar dit belangrijk is en waar
ruimte in de verkeerregeling beschikbaar is, de verkeersregeling op de aangegeven
momenten aan te passen aan het aanbod van het fietsverkeer.
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5.6

Maatregelen Spoorzone

In de Spoorzone worden woningen gebouwd, deels op lege kavels, en deels op locaties
van bedrijventerreinen, zoals het logistieke centrum van Blokker. Het voornemen is om
hier 1.000 tot 1.600 woningen te bouwen. Het grootste deel van de plannen ligt aan de
noordzijde van het spoor. De locaties liggen dicht bij het station en de binnenstad en dat
biedt kansen voor het stimuleren van een mobiliteitsvriendelijke inrichting, waardoor de
bewoners worden gestimuleerd gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets.
Daartoe wordt overwogen:
■ goede en veilige fiets- en wandelroutes naar het station en de binnenstad te bieden;
■ een mobiliteitsconcept te ontwikkelen bij de projecten met bijvoorbeeld deelauto’s;
■ lage parkeernormen toe te passen.
De locaties worden echter wel omgeven door een aantal drukke verkeerswegen: de
Burgemeester Jamessingel en de Burgemeester Van Reenensingel. Het is een forse
opgave om de verkeersfunctie van deze wegen te combineren met de wensen voor een
aantrekkelijke woonomgeving en goede routes voor fietsers en wandelaars. Het VCP lijkt
nu echter te resulteren in een toename van het verkeer op de Burgemeester
Jamessingel: circa 15%. Dat is onwenselijk voor de spoorzone-ontwikkeling, en daarom
wordt een aanvullend onderzoek beoogd om maatregelen te onderzoeken die de
verkeersdruk hier kunnen beperken. Desalniettemin blijft de Jamessingel een drukke
weg, omdat het als belangrijke in- en uitvalsroute fungeert naar diverse parkeerlocaties
en een deel van de binnenstad en de omliggende wijken.

5.7

Het fietsnetwerk

In samenwerking met de Fietsersbond is het fietsnetwerk uit het Mobiliteitsplan
aangepast naar de laatste inzichten om tot een hoogwaardig fijnmazig fietsnetwerk te
komen. Het fietsnetwerk bevat een aantal typen fietsroutes:
■ Regionale snelfietsroutes: snelle en directe routes op regionaal schaalniveau om met
name het utilitaire fietsverkeer (forenzen en scholieren) te stimuleren.
■ Doorfietsroutes: drukke lokale fietsroutes binnen Gouda, die geschikt zijn om grote
aantallen fietsers te verwerken en waar de fiets prioriteit heeft in de
verkeersafwikkeling.
■ Hoofdfietsroutes: andere fietsroutes die van belang zijn om tot een hoogwaardig en
fijnmazig fietsnetwerk te komen.
■ Basisfietsnetwerk: de overige fietspaden binnen Gouda.
Voor alle fietsroutes geldt dat deze veilig en comfortabel moeten zijn ingericht en dat de
fietsers een directe verbinding hebben tot de diverse herkomst- en bestemmingsgebieden in en om de stad. Een groot deel van het fietsnetwerk voldoet (nog) niet aan
het gewenste kwaliteitsniveau. Enkele aspecten die niet voldoen zijn:
■ er liggen nog verscheidene fietspaden uitgevoerd met tegels (minder comfortabel).
■ sommige fietspaden zijn te smal.
■ diverse routes bestaan uit fietsstroken langs drukke 50 km/h-wegen, waar het minder
veilig en comfortabel fietsen is door de hoge verkeersdruk en snelheid van het
autoverkeer.
■ diverse verkeersonveilige fietsoversteken bij kruisingen van fietsroutes en
autowegen.
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Het VCP biedt kansen om autoluwere fietsroutes te realiseren, zodat het fietsklimaat
binnen Gouda verbetert. In het Mobiliteitsplan zijn daarom verschillende projecten
opgenomen om fietsroutes te verbeteren. Regionale (snel)fietsroutes worden samen met
buurgemeenten en de provincie Zuid-Holland opgepakt, waarbij de provincie ook een
belangrijke bijdrage levert voor financiering van maatregelen. Voor de fietsroutes binnen
Gouda wordt voornamelijk ingezet op de hoofd- en doorfietsroutes.

Figuur: Fietsnetwerk van Gouda, zowel bestaande fietsroutes als gewenste nieuwe
fietsroutes (gestippelde lijnen), er is onderscheid gemaakt in verschillende typen
fietsroutes
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5.8

Overige maatregelen

Naast de hiervoor beschreven maatregelen, zijn er nog een aantal andere
herinrichtingsprojecten in de wijken Goverwelle en Gouda Noord en zijn maatregelen
voorzien aan de Koningin Wilhelminaweg. De concrete projecten zijn opgenomen in de
projectenlijst in bijlage 4. Samengevat betreft dit de volgende maatregelen:
■ Herinrichting naar 30km/h van diverse straten in Goverwelle en Gouda Noord. Om
de leefbaarheid, verkeersveiligheid en fietskwaliteit in de wijk te verbeteren worden
diverse straten heringericht naar 30km/h. Voor deze projecten wordt (grotendeels)
aangesloten bij de planning in het kader van rioolvervanging en
ophogingswerkzaamheden.
■ Koningin Wilhelminaweg
Door de structuur van Gouda mist er aan de westzijde een goede lokale hoofdweg. Er
ligt daar geen singel en de N207 ligt ten westen van het Gouwekanaal: te ver om een
goede lokale rol te vervullen. Bovendien ontsluit de Koningin Wilhelminaweg een
aantal belangrijke werkgelegenheidslocaties aan de westzijde. Tegelijkertijd wordt er
intensief gewoond aan en om deze weg. Dit betekent dat de verkeers- en
verblijfsfunctie van de Koningin Wilhelminaweg conflicteren. In de vormgeving van
deze weg is dus maatwerk nodig om deze beide functies te optimaliseren. Een
suggestie is om de doorgaande fietsroute langs het Gouwekanaal (Ruige
Weteringpad) te leggen en de oversteekvoorzieningen te verbeteren. Voor de
inrichting van de Koningin Wilhelminaweg wordt een inrichtingsvoorstel uitgewerkt,
hierbij kan wordt gedacht aan een zogeheten ‘40km/h’-profiel met meer ruimte voor
de fiets en goede oversteekvoorzieningen.

Figuur: Huidige inrichting van de Koningin Wilhelminaweg
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6
Invoeringsstrategie

In dit hoofdstuk is een toelichting gegeven op de invoeringsstrategie van de
projecten/maatregelen zoals opgenomen in het VCP. Diverse maatregelen kennen
afhankelijkheden, waardoor een bepaalde volgordelijkheid in de uitvoering nodig is.
Voorbeeld: voordat de routering naar de binnenstad en parkeerlocaties veranderd wordt
is een parkeerverwijssysteem nodig om bezoekers op een goede manier naar
beschikbare parkeergelegenheid te leiden om zo onnodige voertuigkilometers te
voorkomen.
Op hoofdlijnen: begin bij de randweg, simpele knips, daarna definitieve inrichting
Er wordt een aanpak voorgesteld waarbij allereerst het hoofdwegennet op orde wordt
gebracht om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te borgen om
vervolgens de verkeersstremmende maatregelen (de knips) op een goedkope, tijdelijke
manier uit te voeren. Hiermee kunnen de verkeerseffecten van de knips in de praktijk
gemonitord worden, alvorens wordt overgegaan op de definitieve inrichting van de
wegen met knips. Daarnaast kan de herinrichting van diverse straten en wegen waar de
verkeerseffecten minder groot zijn en de maatregelen minder afhankelijkheden kennen
gelijktijdig met voorziene ophogings- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Tegelijkertijd
met de eerste fase van het VCP worden ook no-regret maatregelen uitgevoerd die een
direct positief effect hebben op de verkeersveiligheid en het fietsgebruik. No-regret
maatregelijken zijn in veel gevallen niet of maar beperkt afhankelijk van de
invoeringsstrategie van het VCP.
Parkeerstrategie binnenstad wordt met belanghebbenden uitgewerkt
De invoering van de eventuele (extra) maatregelen ten aan zien van parkeren in de
binnenstad wordt in een parkeerstrategie nader uitgewerkt samen met
belanghebbenden (waaronder bewoners en ondernemers van de binnenstad). Voor de
invoering van de eerste maatregelen wordt verwezen naar het ‘Parkeerplan 2020’, en
voor de middellange termijn naar de nog te ontwikkelen ‘Parkeerstrategie Binnenstad’.
Effecten van faseringsstappen na vaststelling nader onderzoeken
Hierna wordt een eerste voorstel voor de stapsgewijze invoer van het VCP uiteengezet.
In een nadere uitwerking dient deze fasering te worden getoetst op (verkeers-)effecten
tijdens de verschillende faseringsstappen, en waar nodig verder te worden aangescherpt.
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De invoeringsstrategie bestaat grofweg uit de volgende drie stappen:

Figuur: Grove tijdslijn van de invoeringsstrategie van het VCP

Stap 1: Randweg en parkeerroute op orde
■ Randweg: doorstroming en oversteekbaarheid. Er worden maatregelen genomen
om de kruispunten en verkeerslichten op de randwegen te optimaliseren en de
doorstroming te verbeteren. Daarbij worden slimme verkeerstechnieken (Smart
Mobility) gebruikt om bijvoorbeeld ‘Groene golven’ in te stellen. Ook worden er
maatregelen getroffen bij de Burgemeester van Reenensingel en de Goudse
Houtsingel om de oversteekbaarheid van de weg voor fietsers en voetgangers te
verbeteren. NB. De rotondes bij de N207 nabij Westergouwe worden door de provincie
Zuid-Holland omgebouwd naar kruispunten met verkeerslichten om de doorstroming
te verbeteren.
■ Parkeerverwijssysteem en parkeerroutering. Alvorens de routering naar de
parkeergelegenheden verandert, wordt een dynamisch parkeerverwijssysteem
gerealiseerd waarmee bezoekers vanaf de rand van de stad naar parkeerlocaties
worden gestuurd met voldoende vrije plekken. Hiervoor wordt real time de
bezettingsgraad gemonitord van de parkeerterreinen en parkeergarages.
■ Koningin Wilhelminaweg: leefbaarheid en oversteekbaarheid. De Koningin
Wilhelmina-weg blijft in het VCP een belangrijke schakel in het wegennet van Gouda.
Op de weg rijdt behoorlijk veel verkeer waardoor de leefbaarheid voor aanwonenden
en de verkeersveiligheid onder druk staat. De weg krijgt daarom een betere inrichting
waarbij de doorstroming wordt geborgd, en de fietskwaliteit en leefbaarheid worden
verbeterd. De kruispunten en oversteken worden daarvoor opnieuw ingericht, onder
andere het kruispunt Koningin Wilhelminaweg – Goudkade, waarvoor reeds
ontwerpen zijn uitgewerkt.
Stap 2: Ontheffingsgebied binnenstad en knips singels
■ Ontheffingsgebied binnenstad. Om de binnenstad autoluwer te maken en eventuele
sluiproutes door de binnenstad te voorkomen wanneer de knips op de singels worden
ingesteld, is de volgende stap het instellen van het ontheffingsgebied. Uitzondering
hierop zijn de in- en uitvalswegen naar de twee openbare parkeergarages in de
binnenstad, zodat deze bereikbaar blijven voor bezoekers. Bij de overige
toegangspunten tot de binnenstad worden toegangspoorten gerealiseerd waar met
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camera’s wordt gehandhaafd. Doorgaand verkeer door de binnenstad wordt hiermee
voorkomen. NB. in 2021 en 2022 wordt het 750 jarig bestaan van Gouda gevierd met
diverse activiteiten in de binnenstad. Het instellen van het ontheffingsgebied voor die
festiviteiten kan meerwaarde bieden voor deze evenementen door de binnenstad
autoluwer te maken.
■ Herinrichting Kleiwegplein. Het Kleiwegplein wordt grootschalig heringericht waarbij
de ruimte beter verdeeld wordt over de verschillende gebruikers: voetgangers,
fietsers, auto’s en bussen. Enkele rijrichtingen voor het autoverkeer worden
afgesloten, waardoor de verkeersdruk op het kruispunt afneemt en een herinrichting
mogelijk is. De herinrichting van het Kleiwegplein wordt het sluitstuk van het
zuidelijke stationsgebied, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
■ Knips Blekerssingel en Nieuwe Veerstal. Na afronding van de werkzaamheden aan
het Kleiwegplein worden de knips ingesteld op de Blekerssingel en Nieuwe Veerstal.
Dit zijn in eerste instantie eenvoudig te realiseren knips, waar busverkeer en nood- en
hulpdiensten wel kunnen doorrijden, maar ander autoverkeer niet. Bij het instellen
van de knips worden de verkeerseffecten op omliggende wegen uitgebreid
gemonitord. De eerste periode zal het waarschijnlijk nog onwennig zijn en hebben
automobilisten even nodig om hun nieuwe weg te vinden. Deze situatie wordt goed
in de gaten gehouden, bij eventuele knelpunten worden mitigerende maatregelen
genomen. Knips worden middels pollers uitgevoerd, waarmee er een terugvaloptie is:
mochten de verkeerseffecten anders uitpakken kunnen de pollers opengezet worden.
Stap 3: Herinrichten van singels en Joubertstraat-Bodegraafsestraatweg
■ Herinrichting Nieuwe Veerstal, Blekerssingel en Fluwelensingel. Na het instellen
van de knips wordt de definitieve inrichting doorgevoerd. De uiteindelijke inrichting
bij de Nieuwe Veerstal wordt samen met bewoners bepaald, en is mede afhankelijk
van de eventueel benodigde nieuwe parkeerlocatie.
■ Herinrichting Joubertstraat en maatregelen Bodegraafsestraatweg. Bij het knippen
van de Fluwelensingel/Blekerssingel bestaat de kans op extra verkeer op de route
Joubertstraat – Zwarteweg – Bodegraafsestraatweg. Hier is al sprake van een hoge
verkeersdruk, en daarom is ook hier de ambitie om de verkeersdruk te verminderen.
In het VCP zijn daarom maatregelen opgenomen om de inrichting aan te passen naar
30 km/h en enkele verkeersrelaties bij kruispunten aan te passen om doorgaand
verkeer onmogelijk te maken. De definitieve inrichting van deze maatregelen wordt
nader afgestemd met belanghebbenden. Een optie is namelijk nog om een zachte
knip in te stellen, die enkel in de ochtend- en avondspits actief is, en waarmee een
aanzienlijk deel van het (doorgaande) verkeer geweerd kan worden.
Parallel aan de stappen 1 t/m 3: fietsnetwerk, leefbaarheid en verkeersveiligheid
Naast de specifieke VCP-maatregelen, zijn ook diverse maatregelen voorzien die op
diverse locaties de verkeersveiligheid, leefbaarheid en fietskwaliteit verbeteren. Een
groot deel van deze maatregelen kunnen onafhankelijk van de VCP-invoeringsstrategie
worden uitgevoerd. Daarom worden parallel aan de stappen 1 tot en met 3 diverse
andere infrastructuur- en mobiliteitsmaatregelen opgepakt, dit betreft onder meer:
■ Realiseren van de snelfietsroute Rotterdam – Gouda, met onder andere de aanleg
van een fietspad op het Ruige Weteringpad;
■ Opwaarderen van tegelfietspaden onder andere rond de Spoortunnel en het
Asschotpad;
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■ Herinrichten van straten naar 30 km/h in Goverwelle samen met ophogings- en
rioolwerkzaamheden;
■ Verkeersveiligheid en 30km/h maatregelen Ridder van Catsweg en Plaswijkweg.
De verkeersveiligheid verbeteren door aanpassingen aan de weginrichting en
gedeeltelijke verlaging van de maximumsnelheid naar 30km/h;
■ Verkeersveilige schoolomgevingen inrichten. Ieder jaar wordt de verkeerssituatie bij
drie à vier scholen aangepakt en verkeersveiliger gemaakt.
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Figuur: Huidige inrichting van de Nieuwe Veerstal

Figuur: Illustratie van mogelijke herinrichting van de Nieuwe Veerstal met meer
verblijfskwaliteit en fietskwaliteit

Verkeerscirculatieplan Gouda

52

7
Investeringskosten

De maatregelen uit het VCP kunnen niet allemaal tegelijk uitgevoerd worden, het VCP is
een meerjarenplan dat niet in één raadsperiode gerealiseerd kan worden. De uitgaven
vinden logischerwijs dan ook over meerdere jaren plaats. Allereerst is een algemene
toelichting gegeven op de kosten, waarna dieper op de kosten wordt ingegaan.
De kosten voor het VCP bestaan uit investeringskosten om wegen en straten opnieuw in
te richten, kosten om knips/stremmingen in te voeren, kruispunten aan te passen en
verkeerslichten te optimaliseren. Verkeerscirculatiemaatregelen kunnen goedkoop
doorgevoerd worden middels het plaatsen van verkeersborden. Dit levert echter minder
‘winst’ op als de inrichting van de betreffende wegen niet wordt aangepast, want met
een herinrichting van een weg wordt ook bijgedragen aan verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit, leefbaarheid en fietskwaliteit. In het VCP is uitgegaan van
herinrichtingsprojecten, waarmee hogere kosten zijn gemoeid. Er is echter nog een
versobering mogelijk van maatregelen waardoor de kosten gedrukt kunnen worden. Zo
kan gekozen worden om alleen de knip toe te passen op de Blekerssingel en geen
complete herinrichting van de Blekerssingel en Fluwelensingel, wat natuurlijk een stuk
meer geld kost.
Deels kunnen de herinrichtingen gecombineerd worden met voorziene werkzaamheden
in het kader van rioolvervanging en ophogingswerkzaamheden7. Door werkzaamheden
te combineren hoeft een straat maar één keer open, en wordt geld zo effectief mogelijk
besteed.
Het VCP is een uitwerking van het Mobiliteitsplan, waarin ook andere maatregelen
(buiten het VCP) zijn opgenomen om bij te dragen aan de gestelde ambities. Het VCP en
de andere maatregelen uit het Mobiliteitsplan hangen veelal sterk met elkaar samen, en
kunnen niet zonder meer los van elkaar gezien worden. De maatregelen kunnen grofweg
in de volgende categorieën worden ingedeeld:
■ Fietsnetwerk (opwaarderen huidige fietsroutes, realiseren nieuwe fietsroutes).
■ Verkeersveiligheid (oversteekbaarheid verbeteren, verkeersveilige schoolzones).
■ Spoorzone (maatregelen die nodig/gewenst zijn i.h.k.v. de spoorzone-ontwikkeling).
7

https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool
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■ Overige maatregelen (waaronder verkeerseducatie, vraagbeïnvloeding, openbaar
vervoer).
■ VCP-maatregelen (dit betreft de maatregelen aan het hoofdwegennet, de
herinrichting van straten en kruispunten en het instellen van knips/éénrichting).

In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de totale kosten van de uit het
Mobiliteitsplan (en dus VCP) voortkomende maatregelen. Deze kosten zijn deels
gebaseerd op kostenramingen van uitgewerkte projecten, en deels ingeschat op basis
van kengetallen en referentiecijfers. De projecten worden na vaststelling van het VCP
door de raad nader uitgewerkt, waarna er definitieve inrichtingsvoorstellen komen (in
samenspraak met omwonenden en andere betrokkenen) en gerichtere
investeringskosten. De kosten kunnen daardoor hoger of lager uitvallen. In bijlage 4 is
een lijst opgenomen met de beoogde maatregelen, en de kosten per maatregel. Al deze
maatregelen samen tellen op tot onderstaande tabel.

Categorie projecten

Indicatie totale kosten

Fietsnetwerk

± € 11 mln.

Verkeersveiligheid

± € 3.5 mln.

Spoorzone

± € 2.5 mln.

Overige (o.a. verkeerseducatie en OV)

± € 3 mln.

Verkeerscirculatieplan
Totaal

± € 14 mln.

1, 2

± € 34 mln.

Tabel: Overzicht totale indicatieve investeringskosten

Zoals eerder gezegd kunnen niet alle maatregelen in één keer worden doorgevoerd en
betreft het VCP een meerjarenplan. Gegeven de invoeringsstrategie die beschreven is in
het vorige hoofdstuk, zijn in onderstaande tabel de jaarlijkse benodigde
investeringskosten inzichtelijk gemaakt.

Jaar
Verwachtte uitgave

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

>2026

± € 2.8

± € 3.0

± € 3.7

± € 5.9

± € 5.9

± € 5.9

± € 5.9

±€1

mln.

mln.

mln.

mln.

mln.

mln.

mln.

mln.

Tabel: Indicatie van benodigde investeringen in de komende jaren

Ad 1. Disclaimer
■ De kosten kunnen bij nadere uitwerking hoger of lager uitvallen. Ook kunnen
bepaalde maatregelen soberder worden uitgevoerd om kosten te beperken.
■ De maatregelen kunnen van aard veranderen wat effect heeft op de kosten, maar ook
kunnen in de loop der tijd maatregelen aan de projectenlijst worden toegevoegd of
afgehaald, wat de totale investeringskosten doet veranderen.
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Ad 2. Niet opgenomen maatregelen
De kosten zijn gebaseerd op de projectenlijst in bijlage 4. Deze lijst is dynamisch en niet
limitatief. Dat betekent dat de lijst in de loop der tijd kan veranderen. Op de lijst zijn
vanwege uiteenlopende redenen de volgende maatregelen niet opgenomen:
■ Eventuele herinrichting Jamessingel / Mijssingel (wordt nader onderzocht in het kader
van de Spoorzone-ontwikkeling).
■ Fietsbrug Westergouwe (de verwachting is dat de provincie dit bekostigt).
■ Kosten voor de uitbreiding van parkeercapaciteit aan de rand van de binnenstad
(afhankelijk van de strategie autoluwe binnenstad / parkeerstrategie, bovendien zijn
de kosten sterk locatieafhankelijk en of bovengronds of ondergronds gebouwd wordt)
- Het uitbreiden van de parkeercapaciteit van Klein Amerika middels een parkeerdek
voor ca 140 plekken is geraamd op € 1,8 miljoen. Dit zou een eerste stap kunnen
zijn voor extra parkeercapaciteit aan de rand van de binnenstad.
- Met een ondergrondse parkeergarage bij Croda of Nieuwe Veerstal zijn veel hogere
kosten gemoeid. Ondergronds bouwen is altijd duurder dan bovengronds bouwen.
Ter vergelijking zijn de kosten van enkele ondergrondse parkeergarages die de
afgelopen jaren in andere steden zijn opgeleverd vermeld:
. Vijzelgrachtgarage, Amsterdam (250 parkeerplaatsen): € 15 miljoen;
. Willibrordusgarage, Amsterdam (200 parkeerplaatsen): € 25 miljoen;
. Lammermarktgarage, Leiden (525 parkeerplaatsen): € 40 miljoen;
. Singelkrachtgarage, Amsterdam (800 parkeerplaatsen): € 80 miljoen.
Ad 3. Financiële consequenties i.h.k.v. saneringsmaatregelen
De geluidseffecten van het VCP zijn deels met vuistregels en deels kwalitatief inzichtelijk
gemaakt. In de nadere uitwerking van het VCP dienen de geluidseffecten doorgerekend
te worden met een geluidsmodel, waarmee gedetailleerder geluidseffecten van het VCP
in beeld worden gebracht. Het VCP kan namelijk gevolgen hebben voor lopende
saneringsprojecten, die het recht op saneringsmaatregelen kunnen verliezen. Ook kan
het VCP leiden tot toenames van geluidsbelasting in woningen, die tot nieuwe
saneringsmaatregelen leiden, waar kosten voor de gemeente aan verbonden zijn. De
financiële consequenties hiervan kunnen echter pas in beeld worden gebracht na een
doorrekening van de geluidseffecten, en zijn daarom nog niet opgenomen in het
kostenoverzicht.
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8
Vervolg: Hoe verder?

In de loop van 2019 is met het VCP een nadere invulling gegeven aan de doelstellingen
uit het Mobiliteitsplan. Door middel van een quickscan zijn diverse VCP-varianten
onderzocht en beoordeeld op tal van effecten. Daar is een voorkeursvariant uitgekomen
die de meeste bijdragen levert aan de gestelde ambities. De voorkeursvariant betreft
‘het sectorenmodel en de autoluwe binnenstad’.
Met het vaststellen van het plan stemt de raad in met het nader uitwerken van
projectplannen, en dus nog niet over de exacte herinrichting of vormgeving. Wel zorgt
het raadsvoorstel voor een vastgesteld kader waarbinnen tal van lopende en nieuwe
projecten verspreid over heel Gouda verder vormgegeven kunnen worden.
Voorbeelden van onderdelen die na behandeling in de raad verder worden uitgewerkt:
■ ontwerpen en uitwerken van maatregelen/projectvoorstellen;
■ parkeerstrategie lange termijn t.b.v. autoluwe binnenstad (samen met
belanghebbendengroepen binnenstad);
■ behoefte- en haalbaarheidsonderzoek extra parkeergelegenheid rand binnenstad;
■ gebiedsvisie Nieuwe Veerstal;
■ doorrekening van faseringsstappen VCP.
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Bijlage 1
Hoe zijn we tot de
voorkeursvariant van
het VCP gekomen?

Het proces: het Mobiliteitsplan als uitgangspunt, in iteratief proces naar varianten
De gemeente Gouda heeft verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd nader
onderzoek te doen naar mogelijke invullingen van het VCP. Adviseurs van Goudappel
Coffeng hebben hier in de loop van 2019 samen met een ambtelijke begeleidingsgroep
vanuit de gemeente aan gewerkt. Basis voor deze uitwerking is het Mobiliteitsplan 2017
– 2026, waarin ambities zijn geformuleerd ten aanzien van mobiliteit en waarin een
wensbeeld van het toekomstige verkeersnetwerk is opgesteld. Dit wensbeeld is het
uitgangspunt geweest van deze studie. Met het VCP is bezien of en hoe dit wensbeeld
bereikt kan worden. In de uitwerking is gebleken dat het niet haalbaar is om alle wegen
die in het wensbeeld zijn opgenomen, naar 30 km/h af te waarderen.
Op basis van de doelen en ambities uit het Mobiliteitsplan is een beoordelingskader
opgesteld waaraan het VCP getoetst is. Hierin zijn indicatoren opgenomen met
betrekking tot verkeerseffecten (verkeersintensiteiten en doorstroming),
omgevingseffecten (onder andere luchtkwaliteit en geluidshinder), en kansen voor
verbetering van lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook paragraaf 1.1 voor een
beschrijving hiervan.
In werksessies en een iteratief proces zijn maatregelenpakketten bedacht, uitgewerkt,
doorgerekend en beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. Dit was een
iteratief proces doordat na elke doorrekening en beoordeling maatregelenpakketten
meerdere keren zijn aangepast en aangescherpt, als bleek dat maatregelen
verkeerskundig niet haalbaar waren of te grote nadelige leefbaarheidseffecten
veroorzaakten. Zodoende zijn diverse maatregelen in verschillende combinaties
doorgerekend en beoordeeld, ook zijn daardoor verschillende maatregelen afgevallen en
niet in het VCP opgenomen.
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Figuur: In werksessies zijn maatregelenpakketten bedacht en aangescherpt
De maatregelenpakketten zijn met een dynamisch verkeersmodel (VISSIM-meso)
doorgerekend en beoordeeld op verkeerskundige effecten. In dit verkeersmodel is
nagenoeg het hele wegen- en fietsnetwerk van Gouda opgenomen. Ook zijn
toekomstige ontwikkelingen, zoals Westergouwe, Spoorzone en een nieuwe supermarkt
meegenomen, aangezien deze nieuwe ontwikkelingen voor extra verkeersbewegingen
zorgen en we zodoende daar al rekening mee houden. Met het verkeersmodel is de
doorstroming op het wegennet beoordeeld, zijn verschuivingen in verkeersstromen
bepaald en zijn veranderingen in reistijden op trajecten berekend.

Figuur: Wegennetwerk van Gouda zoals opgenomen in het verkeersmodel
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Drie varianten: 30km-zone , éénrichting, en het sectorenmodel + autoluwe binnenstad
In een iteratief proces zijn drie varianten voor het VCP tot stand gekomen. Iedere variant
kent een bepaald principe waarbinnen samenhangende maatregelen zijn gecombineerd:
■ 30 km-zone: er worden zoveel mogelijk wegen binnen de randweg afgewaardeerd
en heringericht naar 30 km/h, om zodoende de snelheid van het autoverkeer te
verlagen en daarmee de verkeersveiligheid, leefbaarheid en fietskwaliteit te
verbeteren, maar ook om verkeer te stimuleren van de randweg gebruik te maken.
Op de randweg worden kruispunten en verkeerslichten geoptimaliseerd (met de inzet
van slimme verkeerstechnieken zoals Smart Mobility) om de doorstroming op de
randwegen te verbeteren. Bij verkeerslichten binnen de randweg wordt extra
prioriteit aan het fietsverkeer gegeven, bijvoorbeeld door groene golven voor fietsers,
of alle fietsrichtingen tegelijk groen.
■ Éénrichting: rond de binnenstad wordt op de singels (deels) éénrichtingsverkeer
ingesteld. De Blekerssingel blijft grotendeels tweerichtingsverkeer, zodat
parkeerterrein Klein Amerika zowel vanuit het noorden als het zuiden bereikbaar is.
Door eenrichtingsverkeer neemt de verkeersdruk op de singels af, en wordt verkeer
gestimuleerd van de randweg gebruik te maken. Ook de Zwarteweg wordt
eenrichtingsverkeer om te voorkomen dat de verkeersdruk hier toeneemt als gevolg
van de maatregelen op de singels. De Fluwelensingel en de Joubertstraat/Zwarteweg
zijn namelijk communicerende vaten.
■ Sectorenmodel en autoluwe binnenstad: de singels rond de binnenstad worden
‘geknipt’ voor autoverkeer. Doorgaand verkeer over de singels wordt daarmee
onmogelijk gemaakt, zodat de singels enkel door lokaal bestemmingsverkeer gebruikt
worden. In de binnenstad wordt een ontheffingsgebied ingesteld, om
bezoekersverkeer te weren uit de binnenstad. Bewoners, ondernemers,
bevoorradingsverkeer, maar ook mindervaliden, begrafenis- en trouwstoeten en
nood- en hulpdiensten blijven toegang houden tot de binnenstad. Bezoekers parkeren
in de openbare parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad. De
parkeergarages Bolwerk en Nieuwe markt zijn nog wel bereikbaar voor bezoekers.
Om een verkeerstoename op de Joubertstraat/Zwarteweg/Bodegraafsestraatweg
(zuid) te voorkomen, worden aanvullende maatregelen getroffen.
Hierna worden de maatregelenpakketten per variant nader toegelicht, met een
opsomming van de belangrijkste maatregelen, en de belangrijkste effecten voor
autoverkeer, lopen en fietsen, openbaar vervoer en ruimtelijke kwaliteit.
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Variant 1: 30-km zone

Figuur: maatregelpakket van variant ’30-km zone’

Maatregelen variant 1
De belangrijkste maatregelen in deze variant (naast de ‘standaard’-maatregelen ten
aanzien van het fietsnetwerk en de verkeersveiligheid) zijn:
■ Afwaarderen en herinrichten van wegen naar 30 km/h:
- Fluwelensingel, Blekerssingel, Nieuwe Veerstal en Rotterdamseweg
- Wachtelstraat en Reigerstraat
- Joubertstraat, Zwarteweg, Graaf Florisweg en Statensingel
- O.a. Componistenlaan, Wilhelmina van Pruisenlaan, Middenmolenlaan in Goverwelle
■ Koningin Wilhelminaweg: helemaal afwaarderen naar 30km/h is niet haalbaar
vanwege te hoge verkeersintentsiteiten waarbij een volledige 30km-inrichting niet
geloofwaardig is, wel worden maatregelen genomen om het autoverkeer te
temperen en daarmee de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en
oversteekbaarheid te verbeteren;
■ Optimaliseren kruispunten en verkeerslichten t.b.v. doorstroming op randweg;
■ Prioriteit voor fietsers bij verkeerslichten bij kruispunten binnen de randweg;
■ Verkeersveiligere 30-km-zones rond scholen in 50km/h wegen (o.a. Plaswijckweg).
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Verkeerseffecten van variant 1
■ Geen aanpassing van de verkeerscirculatie: binnenstad, singels en parkeergelegenheden blijven op de huidige manier bereikbaar voor al het autoverkeer;
■ Beperkte afname van verkeer op de singels. De verkeerintensiteiten blijven hier hoog.
Het afwaarderen van wegen naar 30 km/h zorgt maar voor een beperkte verschuiving
van autoverkeer naar de randwegen, en feitelijk gezien is het afwaarderen van de
singels naar 30km/h niet mogelijk vanwege te hoge verkeersintensiteiten.
■ Verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid door lagere snelheid autoverkeer.
Een lagere snelheid verlaagt het risico op ongevallen en ook de ongevalsernst, de
oversteekbaarheid van wegen voor fietsers en voetgangers verbetert en ook de
geluidsproductie van autoverkeer vermindert. Overigens kan eventuele herinrichting
van asfalt naar klinkers dit geluidseffect (deels) tenietdoen.
■ De doorstroming van het autoverkeer op de hoofdwegen verbetert licht ten opzichte
van de referentiesituatie, door optimalisatie van kruispunten en verkeerslichten.
■ Bij het herinrichten naar 30 km/h worden (vaak) drempels en plateaus toegepast wat
voor nood- en hulpdiensten en buslijnen enige nadelige effecten kan hebben voor
aanrijdtijden. Politie, ambulance en brandweer ervaren namelijk enige vertraging bij
drempels, zij kunnen hier immers ook minder hard overheen rijden. Voor patiënten in
een ambulance zijn drempels bovendien niet comfortabel. In het ontwerp van 30kmwegen en drempels zijn overigens nog wel enkele keuzes te maken om het voor
nood- en hulpdiensten en buslijnen acceptabeler in te richten.

Figuur: Verkeerseffecten van variant 1 ‘30km zone’. De dikte van de balk geeft de totale
verkeershoeveelheid aan. Groen staat voor een verkeersafname, en rood voor een
verkeerstoename.
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Effecten parkeren variant 1
■ Alle parkeergelegenheden blijven op de huidige manier toegankelijk en bereikbaar,
en er zijn geen wijzigingen ten aanzien van bezoekersparkeren in de binnenstad
(anders dan in het Parkeerplan voorgesteld).
Effecten openbaar vervoer variant 1
■ De routes van de verschillende buslijnen blijven ongewijzigd.
■ De rijtijd van enkele buslijnen gaat iets achteruit, doordat de verkeersdruk op de
busroutes redelijk gelijk blijft maar de snelheid omlaag gaat (door afwaardering naar
30km/h) gaat.
■ De treinstations worden iets beter bereikbaar voor fietsers doordat fietsroutes naar
het station toe verbeterd worden met meer fietskwaliteit (bijvoorbeeld fietsstraten,
bredere fietsstroken, en lagere snelheid autoverkeer).
Kansen voor lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit variant 1
■ Door de herinrichting van wegen en straten naar 30 km/h kan er meer ruimte
gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers. Een 30km-profiel hoeft minder breed
uitgevoerd te worden dan een 50km-profiel.
■ De singels blijven onverminderd druk, waardoor de herinrichtingsmogelijkheden
beperkt zijn en de weg een barrière kan blijven vormen.
■ Het fietsklimaat van Gouda wordt door het verlagen van de snelheid voor het
autoverkeer en de herinrichtingsmaatregelen wel verbeterd. De verkeersintensiteiten
blijven echter gelijk, en soms nog aan de hoge kant.
■ In de binnenstad verandert er in deze variant eigenlijk maar weinig, omdat de
snelheid daar al laag is, en de toegang en bereikbaarheid van de binnenstad niet
veranderen.
Conclusie variant 1
■ Beperkte bijdrage aan de ambities (leefbaarheid, duurzaamheid, aantrekkelijke
binnenstad). Het maatregelenpakket is minder ingrijpend. Daarmee kan dit pakket
waarschijnlijk op meer draagvlak rekenen, en zijn er minder uitgesproken
tegenstanders. De bijdrage van variant 1 is echter ook minder groot (dan de andere
varianten).
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Variant 2: Eénrichtingsverkeer op de singels rond de binnenstad

Figuur: Maatregelen van variant 2 ‘Éénrichting’
Maatregelen variant 2
Alle maatregelen uit variant 1 zijn ook in variant 2 opgenomen. Het enige verschil is dat
bij de herinrichting van enkele wegen ook eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, namelijk
op de:
■ Zwarteweg (nummer 1 in figuur);
■ Blekerssingel vanaf het Kleiwegplein tot aan het parkeerterrein Klein Amerika (nr. 2);
■ Nieuwe Veerstal (nr. 3);
■ Kattensingel (nr. 4).
Om een sluiproute over de grachten van de binnenstad te voorkomen worden pollers /
zakpalen geïnstalleerd bij de West- en Oosthaven. Deze stonden hier enkele jaren terug
ook al, en komen in deze variant weer terug. De Fluwelensingel blijft tweerichtingsverkeer, zodat het parkeerterrein Klein Amerika zowel vanuit het noorden als zuiden
bereikbaar is. Wegrijden vanaf Klein Amerika kan enkel in zuidelijke richting.
Eenrichtingsverkeer op de Zwarteweg is nodig om te voorkomen dat de verkeersdruk
hier toeneemt als gevolg van eenrichtingsverkeer op de Blekerssingel.
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Figuur: Verkeerseffecten van variant 2 ‘éénrichting’. De dikte van de balk geeft de totale
verkeershoeveelheid aan. Groen staat voor een verkeersafname, en rood voor een
verkeerstoename.

Verkeerseffecten van variant 2
■ De verkeersdruk op de singels en in de binnenstad neemt af. Door
eenrichtingsverkeer wordt het in de ene richting wel drukker, maar in de andere
richting verdwijnt al het verkeer, waardoor er netto minder verkeer over de singels
rijdt.
■ Ook op de Jouberstraat rijdt in deze variant minder autoverkeer, waardoor de
leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.
■ Op de randwegen, met name de N207 zuid (als alternatief voor de Nieuwe Veerstal en
de Rotterdamseweg) en de Goudse Houtsingel (als alternatief voor de Blekerssingel
en Jouberstraat) rijdt meer verkeer. Dat is positief omdat deze wegen ook beter zijn
ingericht om meer verkeer te verwerken. Huizen staan namelijk op grotere afstand
van de weg, geen parkeren langs de rijbaan, en een hogere snelheidslimiet.
■ De verkeerseffecten op de Bodegraafsestraatweg ten noorden van de van
Reenensingel zijn beperkt in deze variant. De verkeersdruk blijft hier hoog.
■ Extra verkeer op de Koningin Wilhelminaweg is een aandachtspunt. De Koningin
Wilhelminaweg is en blijft een belangrijke schakel in het netwerk, de leefbaarheid
voor aanwonenden echter staat onder druk door het vele autoverkeer door de straat
dat zorgt voor uitstoot, geluidshinder en barrièrewerking. Deze weg wordt dan ook
heringericht om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de weg
te verbeteren.
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■ De doorstroming voor het autoverkeer blijft ongeveer gelijk aan de referentiesituatie.
Wel dient autoverkeer door de eenrichtingsstructuur soms om te rijden, waardoor
autoritten gemiddeld iets langer worden. In deze variant neemt de fietskwaliteit toe,
waardoor vaker de fiets wordt gepakt. Netto gezien neemt het totale aantal
voertuigkilometers wel iets toe.
■ Voor nood- en hulpdiensten geldt hetzelfde als in variant 1. Drempels en plateaus
kunnen invloed hebben op aanrijtijden, hier dient bij de herinrichting naar 30km/h
rekening mee te worden gehouden. Nood- en hulpdiensten krijgen ontheffing om op
de singels en de Zwarteweg op de afgesloten richting te rijden, waardoor nood- en
hulpdiensten niet/nauwelijks hoeven om te rijden.
Effecten op parkeren, variant 2
■ Alle parkeergelegenheden blijven bereikbaar in deze variant, maar niet meer uit alle
richtingen door de eenrichtingsstructuur. De parkeerroute wordt gewijzigd.
Effecten openbaar vervoer, variant 2
■ De busroutes blijven ongewijzigd. Op de singels blijven de bussen in tegenstelling tot
het autoverkeer dus in twee richtingen rijden. Daardoor verbetert in ieder geval op
één richting de doorstroming van de bus. Op de andere richting blijft de doorstroming
ongeveer gelijk, doordat ondanks meer autoverkeer diverse verkeerslichten
geoptimaliseerd of zelfs opgeheven kunnen worden en daardoor de wachttijd
afneemt.
Kansen voor lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit, variant 2
■ Variant 2 heeft dezelfde voordelen als variant 1, te weten:
- Door de herinrichting van wegen en straten naar 30 km/h kan er meer ruimte
gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers. Een 30km-profiel hoeft minder
breed uitgevoerd te worden dan een 50km-profiel.
- Het fietsklimaat van Gouda wordt door het verlagen van de snelheid voor het
autoverkeer en de herinrichtingsmaatregelen verbeterd.
- In de binnenstad verandert er in deze variant eigenlijk maar weinig, omdat de
snelheid daar al laag is, en de toegang en bereikbaarheid van de binnenstad niet
veranderd.
■ Verder heeft variant 2 nog enkele extra voordelen ten opzichte van variant 1,
namelijk:
- Minder autoverkeer in de binnenstad en op de singels. Dat is gunstig voor de
verkeersveiligheid en de beleving van loop- en fietsroutes.
- Door de afname van autoverkeer op de singels verbetert de oversteekbaarheid.
Conclusies variant 2
■ De eenrichtingsstructuur draagt behoorlijk bij aan diverse ambities (minder
autoverkeer binnenstad, hoger fietsgebruik). Daardoor zijn er kansen om loop- en
fietsroutes te verbeteren en een aantrekkelijker fietsklimaat te creëren.
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Variant 3: Sectorenmodel + autoluwe binnenstad

Figuur: Maatregelen van variant 3 ‘Sectorenmodel en autoluwe binnenstad’
Maatregelen variant 3
Opnieuw is variant 1 de basis. Alle maatregelen uit variant 1 zijn opgenomen in variant 3,
echter worden aanvullend enkele verkeersstremmende maatregelen genomen, te
weten:
■ Knips op de singels. Rondom de binnenstad wordt doorgaand verkeer onmogelijk
gemaakt door autoverkeer te knippen, op de volgende locaties:
- Kleiwegplein, enkele rijrichtingen worden opgeheven, waaronder de verkeersrelatie
tussen de Kattensingel en de Spoorstraat en Blekerssingel.
- Fluwelensingel, nabij Klein Amerika. Het parkeerterrein is zowel vanuit het noorden
als zuiden bereikbaar.
- Nieuwe Veerstal.
■ Ontheffingsgebied binnenstad. Bezoekersverkeer wordt fysiek uit de binnenstad
geweerd. Bewoners, ondernemers en bevoorradingsverkeer blijven middels een
ontheffing toegang houden tot de binnenstad. Bezoekers parkeren aan de rand van de
stad in een van de openbare parkeergarages. De twee openbare garages Bolwerk en
Nieuwe Markt – die binnen de singels zijn gelegen - blijven wel toegankelijk voor
bezoekers. Samen met bewoners en ondernemers wordt een parkeerstrategie
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uitgewerkt voor de binnenstad, waarin de maatregelen voor een autoluwere
binnenstad nader worden ingevuld. Daarbij is er ruimte voor nuance en een
stapsgewijze aanpak. De binnenstad wordt namelijk niet helemaal autovrij en er blijft
altijd ruimte voor bepaalde doelgroepen om met de auto de binnenstad in te rijden of
te parkeren.
■ Om doorgaand verkeer / sluipverkeer over de route Jouberstraat – Zwarteweg –
Bodegraafsestraatweg (zuid) te voorkomen/reduceren worden aanvullende
maatregelen genomen. In de kaart zijn hiervoor drie ‘knips’ opgenomen zoals ze
eerder in het Mobiliteitsplan zijn voorgesteld. Het voorkomen van doorgaand verkeer
op deze route kan echter ook op andere manieren. Deze maatregelen staan daarom
nog niet vast. Het knippen van de Bodegraafsestraatweg bij het kruispunt met de
Burgemeester van Reenensingel heeft namelijk vergaande consequenties voor de
verkeersroutering richting het ziekenhuis of de binnenstad (vanuit Reeuwijk).
Alternatief voor deze drie knips is bijvoorbeeld één zachte knip bij de Zwarteweg, die
enkel tijdens de ochtend- en avondspits actief is, en gedurende de dag open is voor al
het verkeer.

Figuur: Verkeerseffecten van variant 3 ‘sectorenmodel en autoluwe binnenstad’
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Verkeerseffecten variant 3
■ Minder autoverkeer in de binnenstad en op de singels;
■ Minder autoverkeer op de Jouberstraat, Bodegraafsestraatweg (zuid) én
Bodegraafsestraatweg (noord). Dit laatste is wel sterk afhankelijk van de knip op de
Bodegraafsestraatweg.
■ Meer autoverkeer op de randwegen, met name op de N207-zuid en op de Goudse
Houtsingel.
■ Op de Koningin Wilhelminaweg neemt het verkeer iets toe. Daar zijn extra
maatregelen nodig om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te
verbeteren. Voor fietsers wordt onder meer gewerkt aan een alternatieve fietsroute
over het Ruige Weteringpad (als onderdeel van snelfietsroute Rotterdam – Gouda).
■ Door de diverse knips neemt de robuustheid van het netwerk af. Dat betekent dat het
verkeersnetwerk gevoeliger is voor verstoringen en incidenten, omdat er minder
alternatieve routes beschikbaar zijn. Daarom zijn netwerkbrede
verkeersregelscenario’s nodig, zodat bij eventuele verstoringen en blokkades de
regelingen van verkeerslichten aangepast kunnen worden.
■ Door de knips dient autoverkeer meer om te rijden naar de eindbestemming. De
gemiddelde ritlengte neemt daardoor toe. In deze variant neemt echter de
fietskwaliteit enorm toe, doordat verkeersluwe en aantrekkelijkere fietsroutes
ontstaan waardoor het fietsgebruik toeneemt. Netto gezien blijft daardoor het totale
aantal verplaatsingskilometers van autoverkeer gelijk.
■ De knips worden dusdanig ingericht dat nood- en hulpdiensten wel kunnen doorrijden
met een ontheffing, zodat nood- en hulpdiensten niet hoeven om te rijden. Doordat
veel straten autoluwer worden kunnen nood- en hulpdiensten op diverse plekken
zelfs beter doorrijden doordat ze minder gehinderd worden door ander verkeer.
■ De doorstroming op de randweg blijft op peil door de getroffen maatregelen op
kruispunten en optimalisaties van verkeerslichten. Wel neemt de druk op deze routes
iets toe, waardoor het systeem gevoeliger wordt voor verstoringen.
Effecten parkeren, variant 3
■ De openbare parkeergelegenheden zijn bereikbaar, maar door het sectorenmodel niet
meer uit alle richtingen. Naar elke parkeergelegenheid is er (tenminste) één in- en
uitvalsroute.
■ Door het ontheffingsgebied kunnen bezoekers niet meer op straat in de binnenstad
parkeren. Bezoekers parkeren in de openbare parkeergelegenheden aan de rand van
de binnenstad. Bewoners, ondernemers en bevoorradingsverkeer blijven toegang
houden tot de binnenstad. Straatparkeren voor bewoners en ondernemers blijft
mogelijk. Door het weren van bezoekersparkeren op straat kunnen mogelijk enkele
parkeerplaatsen omgezet worden in groen of verblijfsruimte.
Effecten openbaar vervoer, variant 3
■ De busroutes blijven ongewijzigd, en krijgen ontheffing om bij de knips door te
kunnen blijven rijden. Door de knips neemt de verkeersdruk op de singels af,
waardoor de doorstroming van de bus op de singels verbetert. Bovendien kunnen
enkele verkeerslichten worden opgeheven wat ook bijdraagt aan een betere
doorstroming. De maximumsnelheid gaat hier wel omlaag, wat een deel van de
doorstromingswinst opheft.
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Kansen lopen, fietsen en ruimtelijke kwaliteit, variant 3
■ Er is een sterke afname van autoverkeer in de binnenstad en op de singels, wat grote
kansen biedt voor extra verblijfskwaliteit en groen. Dit is onder andere mogelijk bij
het Kleiwegplein, de Fluwelensingel/Blekerssingel en de Nieuwe Veerstal.
Conclusies variant 3
■ Het sectorenmodel draagt sterk bij aan de ambities, en is verkeerskundig haalbaar. De
interne bereikbaarheid komt wel onder druk te staan omdat het netwerk minder
robuust is in geval van verstoringen / incidenten. Deze variant biedt veel kansen om
de loop- en fietskwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Gouda te verbeteren.
Wel zijn het ingrijpende maatregelen, die zowel voor- als tegenstanders zullen
kennen.

Conclusies en afweging van varianten
De drie varianten zijn doorgerekend met het dynamische verkeersmodel en op de eerder
gepresenteerde indicatoren en ambities beoordeeld. In bijlage 2 zijn diverse
rekenresultaten van de drie varianten opgenomen. Op hoofdlijnen is in onderstaand
figuur de bijdrage per variant aan de ambitie samengevat. Lichte grijswaarden zijn de
lichtere effecten, en de donkere grijswaarden zijn sterkere effecten.

Figuur: Vergelijking van de bijdrage van de varianten aan de ambities

Variant 30km-zone heeft bescheiden positieve effecten op de leefbaarheid van de stad,
maar heeft een beperkte invloed op de verkeersstromen door de stad. De variant kent de
minst-ingrijpende maatregelen en kan stapsgewijs uitgevoerd worden, waardoor voor de
variant het meeste maatschappelijke draagvlak wordt verwacht.
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Variant ‘éénrichting’ heeft iets sterkere effecten dan de eerste variant, doordat de
leefbaarheid en het fietsklimaat sterker verbeterd worden. Wel is de
éénrichtingsstructuur ingrijpender, wat zorgt voor meer omrijbewegingen en
waarschijnlijk op meer weerstand kan rekenen. Wat betreft de investeringskosten zijn de
eerste en tweede variant echter vergelijkbaar.
Variant ‘Sectorenmodel en autoluwe binnenstad’ kent sterkere effecten, zowel positief
als negatief. Deze variant draagt het meeste bij aan de ambities om een leefbare,
gezonde en aantrekkelijke stad te zijn. Het fietsklimaat wordt sterk verbeterd, waardoor
het fietsgebruik maximaal toeneemt (ten koste van het autogebruik). Wel zijn hiervoor
ingrijpende maatregelen nodig. Zo kunnen bezoekers niet meer de binnenstad in met de
auto, veranderen routes door knips, en zijn enkele parkeergelegenheden niet meer
vanuit alle richtingen te bereiken.
De varianten brengen dilemma’s in beeld:
■ beperkte ingrepen met beperkte effecten, of…
■ ingrijpende keuzes met grote voor- én nadelen
Variant 3 ‘Sectorenmodel met autoluwe binnenstad’ draagt het meest bij aan de
ambities, en biedt het veel kansen voor een aantrekkelijker fietsklimaat, voor meer
ruimtelijke kwaliteit en groen voor de binnenstad en singels, maar vraagt dit wel een
aanpassing van de verkeersroutering.
Met voldoende en de juiste maatregelen aan de randwegen is variant 3 verkeerskundig
mogelijk: de doorstroming kan gewaarborgd blijven. Wel is het systeem kwetsbaar voor
eventuele verstoringen en incidenten, daarvoor kunnen met verkeersmanagement
netwerkregelscenario’s worden opgesteld zodat bij incidenten ingegrepen kan worden
op VRI’s om vertragingen te beperken. Ook bieden pollers een terugvaloptie. Mochten de
verkeerseffecten anders uitpakken dan gedacht, dan kunnen de pollers alsnog opengezet
worden.
De maatregelen op de route Jouberstraat-Zwarteweg-Bodegraafsestraatweg zijn nodig
om doorgaand verkeer en sluipverkeer te voorkomen of te reduceren. Dit hoeven echter
niet drie harde knips te zijn, die een grote impact hebben op de verkeersroutering en de
bereikbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld ook één zachte knip zijn op de Zwarteweg die enkel
in de ochtend- en avondspits actief is, zodat overdag en in het weekend verkeer hier kan
blijven rijden.
Concluderend, overwegende dat:
■ Variant 3 het meeste bijdraagt aan de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en het
fietsklimaat in Gouda, en daarmee aan de ambities zoals opgenomen in het
Mobiliteitsplan.
■ Variant 3 veel kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit en de verblijfsruimte in de
binnenstad aantrekkelijker te maken, wat een impuls kan geven aan de binnenstad
en de lokale economie, en daarmee kan zorgen voor extra bezoekers naar de stad.
■ Variant 3 met voldoende en de juiste maatregelen aan de randwegen de
doorstroming op peil gehouden kan worden.
■ Variant 3 in de sterkste mate duurzame vervoerswijzen stimuleert, door het realiseren
van een aantrekkelijk loop- en fietsklimaat in de stad.
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■ De investeringskosten van de drie varianten redelijk vergelijkbaar zijn (tenzij een dure
parkeergelegenheid nodig is die afhangt van de te volgen parkeerstrategie voor de
binnenstad die samen met bewoners en ondernemers later nader wordt uitgewerkt,
dat staat echter los van de keuze voor de VCP-variant).
is variant 3 ‘Sectorenmodel met autoluwe binnenstad’ tot voorkeursvariant benoemd,
waarbij geadviseerd wordt een nadere uitwerking (samen met bewoners,
ondernemers en belanghebbenden) te doen op de volgende aspecten:
■ Een parkeerstrategie om de binnenstad stapsgewijs autoluwer te maken, inclusief een
onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de parkeercapaciteit aan de rand
van de stad.
■ Nader onderzoek en afweging van verkeersregulerende maatregelen zijn nodig om
nadelige verkeerseffecten op de route Jouberstraat – Zwarteweg –
Bodegraafsestraatweg te reduceren of te voorkomen.
■ Nadere doorrekening van de lucht- en geluidseffecten ten gevolge van de gewijzigde
verkeersstromen. In deze quickscan zijn op hoofdlijnen de effecten op luchtkwaliteit
en geluidsbelasting meegenomen in de afweging van de VCP-varianten, middels een
kwalitatieve beoordeling op basis van huidige knelpunten, vuistregels en de
verkeerseffecten per VCP-variant.
■ Doorrekening van de verkeers- en bereikbaarheidseffecten tijdens de verschillende
faseringsstappen.
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Bijlage 2
Effecten van VCP

In deze bijlage zijn nadere rekenresultaten en beoordelingsscores van de volgende
aspecten opgenomen:
■ verkeerseffecten op diverse wegvakken;
■ effecten op de doorstroming van de randwegen;
■ bereikbaarheid van parkeerlocaties en het ziekenhuis;
■ bereikbaarheid van de bedrijventerreinen;
■ effecten of de doorstroming van buslijnen;
■ effecten op luchtkwaliteit en geluidshinder.
Verkeerseffecten op diverse wegvakken
Op de hiernavolgende pagina zijn voor de wegvakken van onderstaande kaart de
verkeerseffecten per VCP-variant opgenomen. In de tabel zijn de huidige verkeersintensiteiten opgenomen, samen met de intensiteiten in de referentiesituatie 2030.

Figuur: Voor verschillende wegvakken zijn de effecten nader in beeld gebracht
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Wegvak

Huidig (2018)

Referentie

RVMH, v3.2

RVMH 2030H, v3.2

Goudse Poort
Brug. Van Reenensingel (w)
Nieuwe Gouwe (n)
Burg. Jamessingel (w)
Burg. Jamessingel (o)
Burg. Mijssingel
Groenhovenweg
Bleulandweg
Ridder van Catsweg (z)
Ridder van Catsweg (n)
Plaswijckweg
Brug. Van Reenensingel (midden)
Brug. Van Reenensingel (o)
Statensingel
Bodegraafsestraatweg (n)
Bodegraafsestraatweg (z)
Graaf Florisweg
Goudse Houtsingel
N207 (spoor)
Nieuwe Gouwe (spoor)
Nieuwe Gouwe (z)
Industriestraat
Kattensingel
Hoge Gouwe
Westhaven
Reigerstraat
Kon. Wilhelminaweg
N207 (sluis)
Spoorstraat (spoor)
Blekersingel
Rotterdamseweg
Schielands Hoge Zeedijk
Goejanverwelledijk
Sportlaan (w)
Sportlaan (o)
Joubertstraat (spoor)
Goverwellesingel (spoor)
Goverwellesingel (z)
N207 (z)
N228

37.000
6.100
12.200
20.000
11.500
5.700
6.600
10.900
3.800
11.600
6.500
14.000
12.700
6.300
17.500
6.500
6.900
8.900
12.900
23.000
9.400
10.600
6.400
3.500
2.400
4.600
12.000
19.100
9.000
9.000
9.900
12.700
17.400
13.400
4.700
11.700
9.400
10.700
12.900
12.700

Verschil t.o.v. ref

47.500
6.200
12.800
23.600
14.200
3.300
5.800
11.300
4.900
11.800
5.800
15.300
13.800
7.800
19.500
6.300
7.200
9.500
15.900
23.900
10.100
10.200
7.700
3.400
2.400
6.100
13.900
28.700
11.600
10.300
11.600
13.700
18.300
13.700
4.700
11.500
9.700
11.300
16.500
14.300

30km zone
-5%
5%
-5%
0%
7%
-15%
-1%
-9%
-17%
-2%
-6%
0%
0%
-15%
-2%
2%
-4%
-1%
1%
-17%
-51%
1%
6%
-58%
17%
-26%
-4%
0%
7%
16%
7%
1%
-13%
-5%
-14%
-1%
-1%
1%
9%
1%

Eenrichtings-verkeer

Sectorenmodel +
autoluwe binnenstad

-6%
0%
-4%
-14%
-5%
19%
-3%
-8%
-19%
-2%
-5%
4%
4%
-21%
-4%
-12%
-9%
47%
2%
-12%
-48%
8%
23%
-41%
-13%
32%
22%
-2%
4%
-20%
1%
-33%
-36%
-26%
-22%
-43%
44%
16%
53%
6%

-9%
0%
-4%
16%
12%
-29%
-4%
9%
2%
1%
1%
8%
17%
-37%
-17%
-36%
-8%
60%
6%
3%
-3%
-27%
-19%
-55%
-46%
34%
13%
0%
-40%
-66%
-37%
-100%
-68%
-5%
-21%
-34%
57%
23%
92%
10%

Tabel: Globale verkeerseffecten op diverse wegvakken per VCP-variant. De effecten zijn
met kleuren ingedeeld in de hiernavolgende categorieën.

Legenda verkeersontwikkeling
> -40%

grote verkeersafname

-10% à -40%

verkeersafname

-10% à +10%

stabiel

+10% à +40%

verkeerstoename

> +40%

grote verkeerstoename
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Doorstroming op randwegen en bereikbaarheid parkeerlocaties

Figuur: Reistijden op trajecten per VCP-variant in vergelijking met de referentie

Disclaimer: De VCP-variant zijn middels een quickscan doorgerekend met het dynamische
verkeersmodel. Het is een grove rekenmethode, waardoor op enkele relaties uitschieters
voorkomen in de resultaten. Dit zijn rekenkundige modelfouten, die met een verdere
verfijning en optimalisatie van het verkeersmodel zijn op te lossen. De resultaten dienen
enkel op hoofdlijnen gebruikt te worden.
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Bereikbaarheid van bedrijventerreinen

Figuur: Trajecten naar de bedrijventerreinen waarvoor reistijden zijn vergeleken

Disclaimer: De VCP-variant zijn middels een quickscan doorgerekend met het dynamische
verkeersmodel. Het is een grove rekenmethode, waardoor op enkele relaties uitschieters
voorkomen in de resultaten. Dit zijn rekenkundige modelfouten, die met een verdere
verfijning en optimalisatie van het verkeersmodel zijn op te lossen. De resultaten dienen
enkel op hoofdlijnen gebruikt te worden.
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Doorstroming busverkeer

Figuur: Trajecten van buslijnen waarvoor de doorstroming is berekend per VCP-variant

Disclaimer: De VCP-variant zijn middels een quickscan doorgerekend met het dynamische
verkeersmodel. Het is een grove rekenmethode, waardoor op enkele relaties uitschieters
voorkomen in de resultaten. Dit zijn rekenkundige modelfouten, die met een verdere
verfijning en optimalisatie van het verkeersmodel zijn op te lossen. De resultaten dienen
enkel op hoofdlijnen gebruikt te worden.
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Effecten luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Gouda is goed. Op basis van de NSL luchtmonitoring zijn er geen
hoge concentraties of overschrijdingslocaties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10
en PM2.5). De luchtkwaliteit verbetert naar de toekomst door een verduurzaming van het
wagenpark: brandstofauto’s worden (nog steeds) schoner en er komen meer elektrische
voertuigen bij. Elektrische auto’s zorgen echter wel voor fijnstofuitstoot als gevolg van
slijtage van de banden. Bovendien dient gestreefd te worden naar een verdere
verbetering van de luchtkwaliteit omdat lokaal bij filevorming bij verkeerslichten nog
hogere waardes kunnen voorkomen. Daarom wordt ingezet op verbetering van de
luchtkwaliteit door het stimuleren van het fietsgebruik. Daaraan draagt variant 3 het
meeste bij, gevolgd door variant 2, en in variant 1 is het minste sprake van een
verschuiving van auto naar fiets en lopen.

Figuur: Stikstofdioxideconcentraties in Gouda

Figuur: Fijnstofconcentraties in Gouda
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Effecten geluidshinder
Verkeer kan zorgen voor geluidshinder. Met name de motor en de banden produceren
geluid, wat voor hinder in de omgeving kan zorgen. De geluidsproductie van wegverkeer
is verder afhankelijk van de snelheid van het autoverkeer (bij hogere snelheid is de
geluidsbelasting hoger) en de wegverharding (ZOAB-asfalt is geluidsarmer dan klinkerverharding).
Er is een waarneembaar geluidseffect bij 2 dB-verandering. Hiervan is sprake bij 40%
verkeersontwikkeling. In Gouda zijn 35 woningen met een overschrijding van de
maximaal wenselijke geluidsbelastingwaarde uit het Actieplan geluid (68 dB). Een deel
van deze woningen is al gesaneerd, of staat op de lijst om te saneren. Voor de overige
woningen is beoordeeld wat het effect van de VCP-varianten is, dit is overwegend
neutraal of positief. Aandachtspunt is de KW-weg waarbij in variant 3 sprake is van een
verkeerstoename. Dit is minder dan 40%, waardoor door verkeersverandering geen
waarneembaar geluidseffect optreedt. Wel krijgt de Koningin Wilhelminaweg een andere
inrichting, waarbij mogelijk een andere verharding wordt toegepast wat voor een hogere
geluidsbelasting kan zorgen. De Koningin Wilhelminaweg is daarom een aandachtspunt
ten aanzien van de geluidbelasting op de woningen door wegverkeer. In de
hiernavolgende tabel zijn de effecten van de VCP-varianten op de huidige woningen met
overschrijding van geluidsniveaus inzichtelijk gemaakt.

Kans op nieuwe overschrijdingslocaties door verkeerstoename, of herinrichting van
wegen
■ Enkel op de randwegen neemt het verkeer met meer dan 40% toe. Op andere wegen
zijn de verschillen kleiner, en daarom worden niet direct waarneembare effecten
verwacht, tenzij aanpassingen aan de weginrichting en/of verharding worden
doorgevoerd. Dit dient wel nader onderzocht te worden met doorrekeningen van de
geluidseffecten van het VCP.
■ Aandachtlocaties zijn de Koningin Wilhelminaweg, de Reigerstraat, en de
Burgemeester Jamessingel. Op deze laatste wegen neemt het verkeer in varianten 2
en 3 toe, met circa +10% à +35%. In variant 2 ‘Eenrichtingsverkeer’ is ook de
Kattensingel een aandachtlocatie.
■ Bij de wegen die heringericht worden kan sprake zijn van extra geluidsbelasting door
verandering van het verhardingstype. Klinkers zorgen voor een hogere
geluidsproductie dan bijvoorbeeld (stil) asfalt. Aan de andere kant is tegelijkertijd
vaak ook sprake van een lagere snelheidslimiet (30 km/h), waarbij de
geluidsproductie van wegverkeer weer lager wordt. Het netto effect is kwalitatief niet
te beoordelen, en daarom dienen na het besluit van de raad de geluidseffecten met
een geluidsmodel doorgerekend te worden.
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Gevolgen voor lopende geluidssaneringsprojecten
Op een aantal locaties in Gouda lopen geluidsaneringsprojecten waarbij op kosten van de
rijksoverheid gevelmaatregelen worden genomen om de geluidsbelasting in de
woningen terug te brengen. Voorwaarde voor de financiering van de kosten door de
rijksoverheid is dat er na uitvoering van de saneringsmaatregelen er voor een periode
van vijf jaar geen andere verkeersmaatregelen genomen mogen worden die de
geluidsbelasting op de woningen doet verminderen. Het instellen van 30km/h en
verkeersstremmende maatregelen zoals knips hebben de consequentie dat de subsidie
voor de geluidsaneringsprojecten achteraf terugbetaald moet worden door de gemeente.
Voor de lopende saneringsprojecten dient daarom nader onderzocht te worden wat de
effecten van het VCP daarop zijn. Bij wegen waar het VCP zorgt voor een afname van
verkeer kan dit ertoe leiden dat een aantal woningen afvalt, en geen recht meer hebben
op saneringsmaatregelen, of dat woningen voor minder maatregelen in aanmerking
komen. De bewoners van deze woningen zijn voor een deel reeds geïnformeerd over de
maatregelen waar zij voor in aanmerking komen. Dit proces dient bij uitvoering van het
VCP deels opnieuw gedaan te worden, met bewoners zal het gesprek aangegaan moeten
worden over eventuele aanpassingen in de saneringsprogramma’s. Een dergelijk proces
brengt extra kosten met zich mee, die ten laste komen aan de gemeente.
Alternatief is dat de knips en afwaarderingen naar 30 km/h pas na het verstrijken van de
5 jaar-termijn worden ingesteld, waarmee de huidige saneringsprojecten doorgang
kunnen vinden op kosten van de rijksoverheid. Met het instellen van het VCP zijn een
deel van de saneringsmaatregelen echter mogelijk niet eens nodig, dus er kan ook
gepleit worden voor het instellen van het VCP en de saneringsprojecten opnieuw te
beoordelen. Dit zorgt wel voor extra proceskosten, en aanpassingen aan lopende
saneringsprojecten. Wat de financiële consequenties zijn, dient nader onderzocht te
worden middels geluidsberekeningen.
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Bijlage 3
Autobereikbaarheid
binnenstad /
parkeerlocaties

Per in- en uitvalsweg van Gouda is aangegeven hoe de parkeergelegenheden die in
geval het VCP worden ingevoerd, te bereiken zijn. Voor de verschillende wegen zijn
aparte kaartjes opgenomen:
■ vanuit Reeuwijk;
■ vanuit Waddinxveen / vanaf de A12;
■ vanaf de A20;
■ vanuit Krimpenerwaard.

Figuur: Bereikbaarheid van de parkeergelegenheden vanuit Reeuwijk, bezoekers worden
via Burgemeester van Reenensingel naar de stationsgarage, Vossenburchkade,
Schouwburg en Klein Amerika geleid
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Figuur: Bereikbaarheid van de parkeergelegenheden vanuit Waddinxveen / vanaf de A12,
nagenoeg alle parkeerlocaties zijn volgens de kortste routes bereikbaar, bezoekers uit
deze richting worden geleid richting
■ ofwel stationsgarage, Vossenburchkade, Schouwburg of Klein Amerika;
■ ofwel Bolwerk en Nieuwe Markt.

Figuur: Bereikbaarheid van de parkeerlocaties vanaf de A20, bezoekers uit deze richting
worden richting Bolwerk, Nieuwe Markt en Klein Amerika geleid
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Figuur: Bereikbaarheid van parkeergelegenheden vanuit de Krimpenerwaard, deze
bezoekers worden afhankelijk van de richting naar ofwel Klein Amerika geleid, ofwel
naar Bolwerk en Nieuwe Markt
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Bijlage 4
Projectenlijst
Mobiliteitsplan

In deze bijlage zijn alle projecten opgenomen die voortvloeien uit het Mobiliteitsplan en
een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen van de gemeente. Voor ieder
project is een indicatie van de kosten opgenomen. Deze lijst is dynamisch en niet
uitputtend en kan in de loop der tijd veranderen. Het biedt een inzicht in de opgave die
er ligt om de ambities uit het Mobiliteitsplan te verwezenlijken, inclusief de benodigde
financiële middelen. Uit deze lijst wordt elk jaar een selectie gemaakt voor het
uitvoeringsprogramma van het komende jaar. In deze lijst zijn ook de projecten voor
2020 opgenomen.

B4.1 Projecten voor verbetering doorstroming hoofdwegennet
Deze projecten richten zich met name op de kruispunten van het hoofdwegennet. Hierbij
zoeken wij naar de samenhang van de kruispunten, zodat de doorstroming over de
routes verbetert. Hierbij zetten wij innovatieve verkeerssystemen in, zoals Smart
Mobility.
Nr

Project

Toelichting

Kosten

De resultaten van de voorkeursvariant van de verkeerscirculatie werken wij
1.1

Doorstroming en capaciteit (beter
benutten) hoofdwegennet.

uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken. Dit geldt in eerste
instantie voor de routes Goudse Poort - Burgemeester Van Reenensingel en

€ 100.000

Goudse Poort - Burgemeester Jamessingel. We passen intelligente
verkeerslichten toe + smart mobility.

1.2
1.3
1.4

Burg. Van Reenensingel /
Groenhovenweg / Burg. Mijssingel
Burg. Van Reenensingel / Ridder van
Catsweg
Burg. Van Reenensingel / Plaswijck-weg
/ Groen van Prinserersingel
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Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 185.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000
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Nr
1.5
1.6
1.7

Project

Toelichting

Burg. Van Reenensingel / Bodegraafsestraatweg / Goudse Houtsingel
Nieuwe Gouwe Oostzijde / Meridiaan
Nieuwe Gouwe Oostzijde /
Industriestraat

Kosten

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 25.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

De KW-weg is en blijft een belangrijke schakel in het wegenet. Daarom is een
1.8

KW-weg / Oranjeplein / Reigerstraat

aanpassing nodig aan dit kruispunt om de doorstroming, leefbaarheid en

€ 400.000

oversteekbaarheid te waarborgen.
1.9
1.10
1.11
1.12

Maatregelen N207 (Westgouwe)
Goverwellesingel / Middenmolenlaan /
Wilhelmina van Pruisenlaan
Goverwellesingel / Poldermolendreef /
Vrijenhoefpolderweg
Goverwellesingel / Ouverturelaan /
Componistenlaan

Rotondes worden door de provincie omgebouwd naar kruispunten met
verkeerslichten, als onderdeel van maatregelen tbv doorstroming N207

nvt

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

Optimalisatie / aanpassing kruispunt

€ 75.000

Totaal

€ 1.285.000

B4.2 Projecten Spoorzone
Nr.

Project

2.1

kruispunt Goudse Poort / Burg Jamessingel

Toelichting

Kosten

Aanpassing aan kruispunt om doorstroming te verbeteren.

2.2

kruispunt Goudse Poort / Burg van Reenensingel

Aanpassing aan kruispunt om doorstroming te verbeteren.

€ 32.000

2.3

kruispunt Burg Jamessingel - Dreef

Aanpassing aan kruispunt om doorstroming te verbeteren.

€ 192.000

2.4

Nieuwe ontsluiting parkeerterrein Rabo - Driestar

Aanpassing aan ontsluiting t.b.v. gebiedsontwikkeling.

€ 49.000

2.5

Oversteek Burg. van Reenensingel/Gentseweg/
Groenhovenweg (Centric naar Groenhovenpark)

Maatregel i.h.k.v. gebiedsontwikkeling

€ 31.000

2.6

Kruispunt Burg Jamessingel - A1 locatie

Aanpassing aan kruispunt om doorstroming te verbeteren.

€ 435.000

2.7

Verbeteren fietsroute Winterdijk

Maatregel i.h.k.v. gebiedsontwikkeling

€ 880.000

2.8

Voetpad door spoorpark

Maatregel i.h.k.v. gebiedsontwikkeling

€ 296.000

2.9

Voetgangersoversteekplaats t.h.v. Driestar

Maatregel i.h.k.v. gebiedsontwikkeling

€ 39.000

€ 515.000

Mogelijk zijn enkel aanpassingen aan kruispunten niet voldoende
2.10

Onderzoek naar verkeerstructuur rondom
Blokkerlocatie

om de doorstroming in de spoorzone te borgen, en mogelijk zijn
ook uitbreidingen van wegvakken nodig. Hier zijn echter hoge

€ 50.000

kosten meegemoeid, en daarom wordt nader onzoek gedaan of
deze maatregelen nodig zijn.
Er wordt nader onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur rond
2.11

Burg Reenensingel 2x2

de Blokkerlocatie. Kosten voor deze maatregel bedragen €

ntb

7.640.000,-.
2.12

Burg Mijssingel

2.13

Burg Jamessingel (varant 1)

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur rond
de Blokkerlocatie. Kosten voor deze maatregel: € 4.060.000,-.

ntb

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur rond
de Blokkerlocatie. Kosten voor deze maatregel: € 7.475.000,- of €

ntb

8.284.000,-.
2.14

Locatie overschrijdende kosten spoorzone
maatregelen

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur rond
de Blokkerlocatie. Kosten voor deze maatregel: € 8.160.000,-.

€ 2.519.000

Totaal
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B4.3 Herinrichten van wegen en aanpassing van wegencategorisering
Nr.
3.1

Project
Herinrichting Kon. Wilhelminaweg

3.2

Herinrichting FluwelensingelBlekerssingel tot 30 km/h: lange
termijn maatregelen

3.3

Verbeteren route Ridder van CatswegHugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting
Bloemendaalseweg)

3.4

Herinrichting Joubertstraat - Zuidelijke
Zwarteweg: korte termijnmaatregelen

3.5

Herinrichting Joubertstraat - Zuidelijke
Zwarteweg: lange termijnmaatregelen

3.6

Herinrichting Graaf Florisweg tot 30
km/h tussen Florisrotonde en
Plesmanplein- uitvoering

3.7

Herinrichting Graaf Florisweg tussen
Florisrotonde en Zwarteweg uitvoering
Herinrichting Statensingel tot 30 km/h - Het fietscomfort wordt hier verbeterd door gedeeltelijke herinrichting. Profiel
uitvoering
is al vrij smal waardoor snelheid van autoverkeer reeds geremd wordt.
Voorstel is om extra plateaus aan te brengen. Resultaat: uitvoering.
Herinrichting Middenmolenlaan tot 30
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
km/h (500 m)- uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
Herinrichting Poldermolendreef tot 30
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
km/h (400 m)- uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
Herinrichting Ouverturelaan tot 30 km/h Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
(250 m) - uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
Herinrichting Symphonielaan tot 30
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
km/h (250 m) - uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
Herinrichting Wilhelmina van
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
Pruisenlaan en Binnenpolderweg tot
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
30km/h
van) de kosten reeds gedekt. Voor deze herincihting is reeds een ontwerp
gemaakt, waarvan de investeringen geraamd zijn op € 1.5 mln. Daarvan is €
600.000 gedekt, en voor het resterend bedrag is nog nadere dekking nodig.
Herinrichting Componistenlaan tot 30
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
km/h (600 m)- uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
Herinrichting Vrijenhoefpolderweg tot
Herinrichting voor deze straat staat al op de planning in het kader van
30 km/h (200 m) - uitvoering
ophoogwerkzaamheden en/of rioolwerkzaamheden, daardoor zijn (een deel
van) de kosten reeds gedekt.
herinrichting Nieuwe Veerstal
Herinrichting Nieuwe Veerstal, incl. eenrichtingsverkeer of knip voor
autoverkeer.

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16
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Toelichting
Een afwaardering en herinrichting naar 30 km/h is hier niet mogelijk, omdat
dit een belangrijke schakel blijft in het autonetwerk. Wel neemt de
verkeersdruk hier iets toe, en daarom worden maatregelen genomen om de
leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te verbeteren.
Resultaat: ontwerp en herinrichting.
Door het VCP neemt de verkeersdruk hier af en krijgt de weg een
grootschalige herinrichting, met een betere oversteekbaarheid, meer ruimte
voor groen, fietsers en voetgangers. Resultaat: ontwerp en herinrichting.
In 2019 zijn mogelijke maatregelen voor de route Ridder van Catsweg – Hugo
de Vrieslaan onderzocht, met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid
te verbeteren. Hieruit zijn concrete maatregelen voortgekomen. Dit betreft
diverse aanpassingen aan fietsstroken in bochten, aanpassen/aanbrengen
van plateaus om de snelheid te verlagen, en grootschalige aanpassing van
het kruispunt met de Bloemendaalseweg. Resultaat: ontwerp en uitvoering
Korte termijnmaatregelen om snelheid van het autoverkeer te temperen, en
doorgaand verkeer te stimuleren over de randweg te rijden. Deze
maatregelen zijn in 2019 reeds uitgewerkt door een bureau. Resultaat:
uitvoering.
Op langere termijn passen we de inrichting van de Joubertstraat aan om de
verkeersveiligheid en fietskwaliteit verder te verbeteren. Door het VCP neemt
de verkeersdruk hier af. Resultaat: ontwerp en uitvoering.
De verkeersintensiteiten zijn te hoog voor een grootschalige afwaardering,
wel zijn snelheidsremmende maatregelen (met name verhoogde
kruispuntplateaus) nodig om de fietskwaliteit en leefbaarheid te verbeteren.
Verspreid over de Graaf Florisweg tussen de Florisrotonde en het
Plesmanplein zijn maatregelen denkbaar. Resultaat: ontwerpen en uitvoering.
Herinrichting naar stadsstraat en verbetering van de fietsstructuur
(Florisknoop).
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Kosten
€ 560.000

€ 2.530.000

€ 254.400

€ 80.000

€ 820.000

€ 230.000

€ 250.000

€ 130.000

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 900.000

€ 2.400.000

nvt

€ 1.130.000

Nr.
3.17

3.18

3.19

Project
Toelichting
herinrichting Goejanverwelledijk - fiets- In samenhang met de Nieuwe Veerstal en de fietsstructuur bij de
en verkeersstructuur
Haastrechtsebrug zijn aanpassingen voorzien aan de Goejanverwelledijk om
de fietsstructuur te verbeteren. Op de dijk wordt een tweerichtingsfietspad
gerealiseerd, en de fietsoversteken worden verruimd en veiliger gemaakt.
herinrichting Rotterdamseweg
De verkeersdruk op de Rotterdamseweg neemt door het VCP af, daardoor
ontstaan mogelijkheden om de weg een andere inrichting te geven en de
fietsstructuur te verbeteren. In een quickscan is reeds een eerste afweging
gemaakt van verschillende inrichtingsvarianten.
Herinrichting straten Vogelbuurt (incl.
Herinrichting en ophoging van de diverse straten in de Vogelbuurt, in
Onder de Boompjes)
combinatie met rioolvervanging. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds
gestart. Met een nieuwe inrichting kan ruimtelijke kwaliteit worden
toegevoegd, en specifiek op Onder de Boompjes wordt aandacht besteed aan
de fietskwaliteit.
Totaal

Kosten
ntb

€ 1.000.000

€ 500.000

€ 11.784.000

B4.4 Projecten die fietsgebruik stimuleren
Nieuwe fietsverbindingen
Nr.
4.1

Project
Fietsroute over Ruige Weteringpad:
fietsparallel Koningin Wilhelminaweg

Toelichting
Onderdeel van SFR Rotterdam-Gouda, zie 4.13 en 4.14. Onverhard deel (700m)
aanpassen tot verhard tweerichtingesfietspad.

4.2

Fietsverbinding Voltaweg - Tweede
Moordrechtse Tiendeweg

Dit hangt samen met en is afhankelijk van de uiteindelijke plannen rond de
Eurotonde en fietspaden langs de N207 en het is een alternatief voor het
vervangen van een bestaande fietsbrug.

€ 150.000

4.4

Fietsverbinding Westergouwe
Rotterdam - Gouda (spoorbrug)

€ 500.000

4.5

Parallelle fietsbrug Haastrechtsebrug

4.6

Fietsbrug Karnemelksloot

4.7

Nieuwe loop-/fietsbrug tussen Nieuwe
Veerstal en Goudasfalt

Fietsbrug over de N207 als onderdeel van de snelfietsroute Rotterdam-Gouda
lange termijn, fietsbrug over de Gouwe (spoorbrug), aansluiting op Nieuwe
Gouwe Oostzijde, doortrekken fietspad (busverbinding) langs het spoor. We
gaan uit van financiering grotendeels door de provincie, maar binnen Gouda
zullen we hierop moeten aansluiten.
Hangt samen met de herinrichting van de Goejanverwelledijk om de fiets- en
verkeersstructuur daar te verbeteren. Vanwege de beperkte breedte op de
Haastrechtsebrug is een parallelle fietsbrug nodig om de fietskwaliteit hier te
verbeteren.
De noord-zuid fietsrelatie tussen de IJssel en Plaswijck kan verbeterd worden
door een nieuwe fietsbrug over de Karnemelksloot, waardoor de fietsroute
directer en sneller wordt. Dit is een belangrijke fietsrelatie waarvan ook veel
scholieren gebruik maken. Resultaat: ontwerp en uitvoering.
De maatregel is onderdeel van het onderzoek naar de parkeersituatie in de
binnenstad en het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van
parkeergelegenheid aan de rand van de binnenstad. Mogelijke locatie voor
nieuwe parkeergelegenheid is ten zuiden van de IJssel nabij Goudasfalt,
waarbij een nieuwe loop- en fietsbrug over de IJssel een randvoorwaarde is.

totaal

Totaal

Verkeerscirculatieplan Gouda

Kosten
nvt

€ 2.500.000

€ 400.000

nvt

€ 3.550.000
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Opwaarderen bestaande fietsverbindingen
Nr.
4.8

4.9

4.10

Project
Fietsroute Plaswijck - Haastrechtsebrug

Toelichting
In 2019 is onderzoek gedaan naar maatregelen om de fietsroute tussen
Plaswijck en de Haastrechtstebrug te verbeteren. In deze studie zijn diverse
knelpunten benoemd en voorstellen gedaan om het fietscomfort, de
herkenbaarheid en directheid van de fietsroute te verbeteren.

De maatregelen zijn als afzonderlijke projecten opgenomen in deze
projectenlijst, en bestaan uit: fietsbrug Karnemelksloot, fietsstraat Derde kade,
fietsoversteek Thorbeckelaan, fietsstraat Groen van Prinsterensingel & Juliana
van Stolbergstraat, kruispunt Burg. van Reenensingel – Plaswijkweg.
Van Reenensingel: 2-richtingen fietspad De huidige fietspaden langs de Van Reenensingel zijn smal, met veel autonoordkant (2200 m)
kruisingen en lange oversteektijden. De route wordt verbeterd door het
doortrekken van het tweerichtingsfietspad aan de noordkant. Resultaat:
ontwerp en kostenramingen.
Fietsverbinding fietstunnel Goudse Poort Door de opwaardering van de van Reenensingel als fietsroute kan ook de
– Burgemeester van Reenensingel
fietstunnel Goudse Poort beter worden benut. Met een beetje strak trekken
opwaarderen (450 m)
van de routering door de sportvelden ontstaat een prima verbinding tussen de
fietstunnel en de Burgemeester van Reenensingel, via de Groenheuvel en de
Wilde Wingerdlaan. Resultaat: ontwerp, kostenramingen en uitvoering.
Totaal

Kosten
nvt

€ 330.000

€ 70.000

€ 400.000

Mogelijke fietsstraten
Nr.
4.11

Project
Fietsstraat Krugerlaan - Burgvlietkade

4.12

Fietsstraat Van Baerlestraat

4.13

Fietsstraat Noothoven van Goorstraat

Dekking uit rioolvervanging.

nvt

4.14

Fietsstraat Derde Kade (350 m)

Dekking uit rioolvervanging.

nvt

4.15

Fietsstraat Jacob van Lennepkade

Onderdeel van SFR R'dam-Gouda, zie 4.13.

4.16

Fietsstraat Herenstraat (300m)

Enkel tussenliggende stuk, tussen Koningin Wilhelminaweg en deel van
rioolvervanging.

4.17

Fietsstraat Karnemelksloot (610 m)

€ 645.000

4.18

Fietsstraat Groen van Prinsterensingel
(600 m)
Fietsstraat Juliana van Stolbergstraat
(460 m)

€ 630.000

4.19

Toelichting

Kosten
€ 500.000
€ 500.000

nvt
€ 320.000

€ 490.000
Totaal

€ 3.085.000

Bijdragen aan regionale snelfietsroutes
Nr.
4.20

Project
Snelfietsroute Rotterdam – Gouda
(A-lijst)

Verkeerscirculatieplan Gouda

Toelichting
In 2018 en 2019 is onderzoek uitgevoerd, en zijn maatregelen uitgewerkt. De
maatregelen zijn ingedeeld in een A-lijst en B-lijst. Voor de A-lijst maatregelen
draagt de provincie groot deel bij aan financiering. Maatregelen uit de A-lijst
betreft:
-> Sluiseiland - J. van Lennepkade - K. Wilhelminaweg
-> Ruige Weteringpad tussen provinciebrug en Oranjeplein
-> Nachtegaalstraat incl aansluiting op Oranjeplein
-> Sluiseiland Speelbrugpad
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Kosten
€ 300.000

Nr.
4.21

Project
Snelfietsroute Rotterdam – Gouda
(B-lijst)

Toelichting
Maatregelen uit de B-lijst, betreft:
-> Oversteek Rotterdamseweg op oostzijde kompasrotonde
-> Ruige Weteringpad tussen Margrietplein en provinciebrug
-> Ruige Weteringpad tussen Oranjeplein en Eerste Moordrechtse Tiendweg
-> Fietspad Rotterdamseweg tot Kon. Wilhelminaweg

Kosten
€ 1.025.000

4.22

ntb

4.23

Snelfietsroute Alphen aan de Rijn Gouda
Snelfietsroute Gouda - Woerden

4.24

Snelfietsroute Zoetermeer - Gouda

ntb

4.25

Snelfietsroute Schoonhoven - Gouda

ntb

ntb

Totaal

€ 1.325.000

Overige fietsmaatregelen
Nr.
4.26

Project
Aschotpad: tegelverharding
vervangen door asfalt of beton

Toelichting
In 2019 is onderzocht welke fietspaden opgewaardeerd kunnen worden door
vervanging van tegelverharding naar een comfortabele verharding. Daaruit zijn
twee fietspaden naar voren gekomen die op korte termijn aangepakt kunnen
worden, dit zijn het fietspad Aschotpad en de fietspaden rondom de
spoortunnel. Voor deze fietspaden zijn uitwerkingen gemaakt en kosten
ingeschat, op basis daarvan kunnen maatregelen uitgevoerd gaan worden.
Enkele andere fietspaden worden in samenhang met een herinrichting
aangepakt ihkv verkeerscirculatiemaatregelen. Resultaat: uitvoering.

Kosten
€ 150.000

4.27

Fietspaden rondom spoortunnel:
In 2019 is onderzocht welke fietspaden opgewaardeerd kunnen worden door
tegelverharding vervangen door asfalt vervanging van tegelverharding naar een comfortabele verharding. Daaruit zijn
of beton
twee fietspaden naar voren gekomen die op korte termijn aangepakt kunnen
worden, dit zijn het fietspad Aschotpad en de fietspaden rondom de
spoortunnel. Voor deze fietspaden zijn uitwerkingen gemaakt en kosten
ingeschat, op basis daarvan kunnen maatregelen uitgevoerd gaan worden.
Enkele andere fietspaden worden in samenhang met een herinrichting
aangepakt ihkv verkeerscirculatiemaatregelen. Resultaat: uitvoering.

€ 265.000

4.28

Bleulandweg: tegelverharding
fietspaden vervangen door asfalt of
beton, en deels 2-richtingen maken

4.29

4.30

De Bleulandweg blijft een 50 km-weg in het VCP. Wel is de kwaliteit en beleving
van de fietspaden een aandachtspunt. De situatie kan worden verbeterd door
de (tegel!) fietspaden opnieuw in te richten. Tussen de Ridder van Catsweg en
de Ronsseweg is de wens om dit als 2-richtingen fietspad in te richtingen,
waardoor de onveilige fietsoversteek bij de Ronsseweg opgeheven kan worden
en fietsenstalling van het ziekenhuis beter bereikbaar wordt voor fietsers.
Resultaat: ontwerp en kostenraming.
Fietspaden Ridder van Catsweg tussen De fietspaden langs de Ridder van Catsweg zijn nog tegelfietspaden. Om
Van Reenensingel en Plaswijckweg
comfort voor fietsers te verbeteren worden de tegelfietspaden vervangen door
asfalt.
Promotie en gedragsbeïnvloeding
Om te beginnen gemeentelijke organisatie
Totaal

€ 30.000

€ 165.000

nvt
€ 610.000

Fietsoversteekplaatsen
Nr.
4.31

Project
Toelichting
Oversteek Nieuwe Broekweg vanaf en De combinatie van afslaande auto’s, kruisende fietsers en beperkt uitzicht is
naar de fietsvlonderbrug
potentieel onveilig

Kosten
€ 100.000

4.32

Kon. Wilhelminaweg/
Rotterdamseweg
Wachtelstraat/Onder de Boompjes

€ 100.000

4.33

Verkeerscirculatieplan Gouda

Fietsoversteek is onlogisch en onduidelijk
Onderdeel nieuwe fietsroute, relatie met project Vogelbuurt

€ 75.000
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Nr.
4.34
4.35
4.36

Project
Burg. Van
Reenensingel/Harderwijkweg (KFC)
Burg. Van
Reenensingel/Bloemendaalseweg
Burg. Van Reenensingel / Goudse
Houtsingel / Bodegraafsestraatweg
(Breevaartknoop)

Toelichting
Oversteek wordt meegenomen in studie Beter benutten hoofdwegen

Kosten
€ 50.000

Oversteek wordt meegenomen in studie Beter benutten hoofdwegen

€ 75.000

De Breevaartknoop verbindt oost-west fietsverkeer over de Breevaartbrug met
noord-zuid fietsverkeer aan weerszijden van de Breevaart. Voornaamste
knelpunt in de fietsafwikkeling is dat er getrapt moet worden overgestoken
tussen de Breevaartbrug en de van Reenensingel, met optellende wachttijden
en ergernis. Het VCP biedt kansen om kruispunt (iets) opnieuw in te richten en
in te regelen, waarbij de fietsoversteekbaarheid kan worden verbeterd.
Resultaat: ontwerp, kostenramingen en uitvoering.
Oversteek wordt meegenomen in studie Beter benutten hoofdwegen

€ 50.000

4.37

Burg. Jamessingel/Driestar

4.38

Oversteek wordt meegenomen in studie Beter benutten hoofdwegen

€ 25.000

4.39

Burg. Jamessingel/station (meer
opstelruimte
Sportlaan/Nansenlaan

Relatie met project Zuidelijke Stempel

€ 75.000

4.40

Sportlaan/Bernadettelaan

Relatie met project Zuidelijke Stempel

€ 75.000

4.41

Thorbeckelaan - quick-win
maatregelen

4.42

Thorbeckelaan - lange termijn

4.43

Goudse Houtsingel - korte termijn

4.44

Goudse Houtsingel - lange termijn

4.45

Fietsvriendelijke afstelling
verkeerslichten Bleulandweg en
Plesmanplein

In 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden op de Thorbecklaan, ter hoogte van
de kruising met de Savornin Lohmansingel. In 2019 is onderzocht hoe de
inrichting hier verbeterd kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Daaruit is een quick-win maatregel (aanpassing snelheidsremmer) naar voren
gekomen. Resultaat: uitvoering
In 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden op de Thorbecklaan, ter hoogte van
de kruising met de Savornin Lohmansingel. In 2019 is onderzocht hoe de
inrichting hier verbeterd kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Daaruit is een variant naar voren gekomen met bredere fietsstroken en
aanpassing aan de fietsoversteken. Resultaat: uitvoering
Bewoners en betrokkenen hebben zorgen geuit over de veiligheid bij vijf
oversteken voor fietsers en voetgangers op de Goudse Houtsingel. In 2019 is
onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen. Bovendien neemt door het VCP
het autoverkeer hier toe, waardoor oversteekbaarheid verder onder druk komt
te staan. Binnen afzienbare tijd wordt de speelplaats geopend, en daarom
voeren we tijdelijke maatregelen. Resultaat: uitvoering.
Op de lange termijn zijn grootschaligere aanpassingen aan de overtseken
uitgewerkt. Deze dienen opnieuw op haalbaarheid en effectiviteit beoordeeld te
worden o.b.v. de resultaten van het VCP, om indien nodig aan te passen en uit
te voeren. Resultaat: ontwerpen en uitvoering.
Bij de Bleulandweg en het Plesmanplein komen drie hoofdfietsroutes uit
Plaswijck en Bloemendaal samen. De kwaliteitsbeleving van de fietsroutes
Bloemendaalseweg, Ridder van Catsweg en Omlooppad-Plaswijckweg wordt in
sterke mate bepaald door de optelsom van de wachttijden bij de
verkeerslichten op het gezamenlijke laatste stukje. De wachttijd voor fietsers bij
de kruispunten gaan we hier verbeteren door het fietsvriendelijker instellen van
de verkeerslichten. Resultaat: implementatie van fietsvriendelijkere
verkeerslichtenregeling
Totaal

Verkeerscirculatieplan Gouda

€ 75.000

€ 114.900

€ 754.000

€ 12.500

€ 550.000

€ 10.000

€ 2.141.400
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B4.5 Projecten binnenstad
Nr.
5.1
5.2

Project
Bestaande pollers vervangen door
camerasysteem
Ontheffingsgebied binnenstad:
toegangsystemen

Toelichting
11 pollers van het bestaande ontheffingsgebied vervangen door camera's. Dit is
goedkoper in beheer- en onderhoud.
Binnenstad verder autoluw maken door een ontheffingsgebied in te stellen.
Enkel met een ontheffing mag men met de auto de binnenstad in. Dit betreft
bewoners, ondernemers binnenstad, en bevoorradingsverkeer. Op 5 a 6 locaties
worden hiervoor doorlaatplekken gerealiseerd met een camerasysteem.
Camerasystemen zijn goedkoper in aanleg en onderhoud dan pollers.
Bovendien veel schade aan pollers en voertuigen door aanrijdingen.
De Singels worden autoluw gemaakt door autoverkeer te stremmen. Middels
een knip met een pollersysteem of camerasysteem krijgen OV-bussen en nooden hulpdiensten wel toegang om door te rijden.

Kosten
€ 128.000
€ 200.000

5.3

Pollersystemen Kleiwegplein,
Blekerssingel en Nieuwe Veerstal

5.4

Onderzoek parkeren binnenstand &
uitwerken parkeerstrategie

In het kader van het stapsgewijs autoluwer maken van de binnenstad wordt de
parkeersituatie in en rond de binnenstad gemonitord. Samen met
belanghebbendengroepen (o.a. bewoners en ondernemers) wordt invulling
gegeven aan een strategie t.a.v. parkeren in de binnenstad.

€ 100.000

5.5

Straatparkeerplaatsen omzetten in
groen, bankje, terassen, of anders
Onderzoek naar nieuwe parkeerlocatie Bij het autoluwer maken van de binnenstad is mogelijk extra
aan de zuidwestkan van de
parkeergelegenheid nodig aan de rand van de binnenstad. De zuidwestkant lijkt
binnenstad.
hiervoor een goede locatie te zijn, omdat hier een openbare parkeerlocatie
ontbreekt, en ook de parkeerdruk in de binnenstad hier hoog is. Nader
onderzoek dient uit te wijzen hoeveel parkeercapaciteit gewenst is op de
nieuwe locatie, en wat geschikte locaties hiervoor zijn.
Extra parkeercapaciteit aan rand
Om de binnenstad autoluwer te maken is mogelijk extra parkeergelegenheid
binnenstad
nodig. Dit kan zowel door de parkeercapaciteit van bestaande
parkeergelegenheden uit te breiden. Bijvoorbeeld door bij Klein Amerika een
parkeerdek te realiseren. Kosten hiervan zijn geraamd op 1,5 miljoen.
Alternatief is om in de zuidwestkant van de binnenstad een nieuwe
parkeergarage te realiseren. Uitgaande van ondergrondse parkeergarage
bedragen de kosten hiervoor grofweg 15 – 40 miljoen.
Kosten ondergrondse parkeergarages:
Lammermarktgarage, Leiden (525 ppl): 40 miljoen
Vijzelgrachtgarage, Amsterdam (250 ppl): 15 miljoen
Willibrordusgarage, Amsterdam (200 ppl): 25 miljoen

ntb

5.6

5.7

5.8

ParkeerRouteInformatieSysteem
(PRIS)

Aanpassen van de parkeerroute en het realiseren van een dynamisch
parkeerverwijssysteem om bezoekers aan de rand van de stad te informeren
over parkeerlocaties met beschikbare parkeerplaatsen en de route daar naar
toe.
Totaal (excl. Eventuele uitbreiding parkeercapaciteit)

Verkeerscirculatieplan Gouda

€ 150.000

€ 100.000

1,5 - 40 miljoen

€ 500.000

€ 1.178.000
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B4.6 Verkeersveiligheid
Nr.
6.1

Project
Herinrichting kruispunt Kon.
Wilhelminaweg/Goudkade –
uitvoering tijdelijke maatregelen

6.2

Herinrichting kruispunt Kon.
Wilhelminaweg/Goudkade –
uitvoering lange termijn

6.3

Terugdringen enkelvoudige
ongevallen fietsers

6.4

Kleiwegplein – herinrichting (met
korte termijn maatregelen)
Kleiwegplein – herinrichting (lange
termijn)

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

Toelichting
Deze locatie is een veelgenoemd knelpunt door met name gebruikers, door de
huidige inrichting van het kruispunt (onoverzichtelijk, slecht zichtbaar en
daardoor is er een slechte oversteekbaarheid) in combinatie met hoge
verkeersintensiteit, wordt het kruispunt als verkeersonveilig ervaren. In 2019 is
onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen, ook het VCP heeft effect op dit
kruispunt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een korte termijn maatregel die
we gaan uitvoeren. Resultaat: uitvoering.
Deze locatie is een veelgenoemd knelpunt door met name gebruikers, door de
huidige inrichting van het kruispunt (onoverzichtelijk, slecht zichtbaar en
daardoor is er een slechte oversteekbaarheid) in combinatie met hoge
verkeersintensiteit, wordt het kruispunt als verkeersonveilig ervaren. In 2019 is
onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen. Daaruit komt naar voren dat
een ombouw naar een rotonde met vrijliggende fietspaden of naar een
kruispunt met verkeerslichten mogelijk is. Voor de robuustheid van het netwerk
wordt een kruispunt met verkeerslichten aanbevolen. Resultaat: uitvoering.
Het gaat enerzijds om objecten die op korte termijn kunnen worden verplaatst
of verwijderd, anderzijds om potentieel gevaarlijke trottoirbanden en
‘varkensruggen’ die grotendeels bij wegonderhoud moeten worden vervangen
door een veilig alternatief vanwege kosten

€ 1.300.000

€ 30.000

nvt

Het VCP resulteert in een verkeersafname over het Kleiwegplein, waardoor een
grootschalige herinrichting mogelijk is en het kruispunt zonder verkeerslichten
uitgevoerd kan worden als voorrangskruispunt. Resultaat: ontwerp en
uitvoering.
Snorfiets van het fietspad naar de
Inventariseren waar de snorfiets kan leiden tot verkeersonveiligheid en zonder
rijbaan
nieuwe onveilige situaties te creëren naar de rijbaan kan worden verwezen
(Nieuwe wetgeving, ingaande per 1 juli 2018)
Verkeersveiligheid Goudse Poort
De verkeersdruk op de Goudse Poort is hoog, er wordt behoorlijk hard gereden
en uit een ongevallenanalyse blijkt dat hier relatief veel ongevallen
plaatsvinden. In 2019 is onderzocht hoe de verkeersveiligheid hier verbeterd
kan worden. Daarvoor zijn concrete voorstellen gedaan om bebording aan te
passen en aanpassingen aan de afrit naar de Goudse Poort. Deze maatregelen
gaan we uitvoeren. Resultaat: uitvoering.
Verkeersveiligheid Nieuwe Gouwe O.Z Nummer 2 meest onveilige straat. Onderzoek naar (gedrags)maaregelen en
uitvoering
Verkeersveiligheid kruising Hanzeweg,
Nieuwe Gouwe OZ
Verkeersveiligheid kruising
Burgemeester Jamessingel, Goudse
Poort, Nieuwe Gouwe O.Z.
Verkeersveiligheid
Bloemendaalseweg, Hugo de
Vrieslaan, Ridder van Catsweg
Bodegraafsestraatweg - korte termijn
maatregelen

Nummer 3 meest onveilige punt. Onderzoek naar (gedrags)maaregelen en
uitvoering
Nummer 4 meest onveilige punt. Onderzoek naar (gedrags)maaregelen en
uitvoering. Wordt onderdeel van studie naar doorstroming hoofdwegennet (2.1)

Verbeteren verkeersveiligheid
rotondes

Graaf Florisweg - Bodegraafsestraatweg
Bodegraafsestraatweg - Thorbeckelaan (Olympiarotonde)
Goudse Houtsingel Molenmeesterslag Platteweg

Nummer 5 meest onveilige punt. Onderzoek naar (gedrags)maaregelen en
uitvoering. Is onderdeel van het onderzoek naar maatregelen op de Ridder van
Catsweg (3.6)
In 2019 is onderzoek gedaan naar maatregelen om de verkeersveiligheid en
leefbaarheid op de Bodegraafsestraatweg te verbeteren. Diverse korte termijn
maatregelen zijn hieruit naar voren gekomen. Grootschaligere maatregelen zijn
pas mogelijk als een forse verkeersreductie bewerkstelligd kan worden. Het VCP
draagt daar mogelijk aan bij. Resultaat: uitvoering korte termijn maatregelen.

€ 700.000

€ 10.000

PM

€ 50.000
€ 50.000
Nvt

Nvt

€ 26.500

Nvt

Totaal

Verkeerscirculatieplan Gouda

Kosten
€ 20.000

€ 2.186.500
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B4.7 Openbaar vervoer
Nr.
7.1

Project
Onderzoek Station/transferium
Gouweknoop

Toelichting
Onderzoek naar vervoerspotentieel. Als dat er is, dan is vervolgonderzoek
nodig, samen met de regio en provincie

Kosten
€ 20.000

7.2

Innovatief Openbaar Vervoer

Onderzoek naar mogelijkheden innovatief openbaar vervoer.

€ 30.000

7.3
7.4

Vergroten opstel- en servicecapaciteit
treinen
Nieuwe concessie stadsdienst bussen

7.5

Nieuwe invulling doelgroepenvervoer

nvt

7.6

Nieuwe route en voorzieningen
buurtbus Gouda-Reeuwijk
Herinrichting zuidelijk stationsgebied

nvt

7.7

nvt
De bestaande concessie is met twee jaar verlengd tot 2022. In 2018/2019 wordt
een OV visie regio Midden Holland opgesteld, waar uitgangspunten voor het
openbaar vervoer in de toekomst opgenomen zijn/

Integraal project om het openbaar te stimuleren, door fietsenvoorzieningen- en
stallingen te verbeteren, en aantrekkelijkheid en toegankelijkheid openbaar
vervoer te vergroten. Ook wordt de verkeersveiligheid verbeterd.
Totaal

nvt

is reeds gedekt

€ 50.000

B4.8 Verkeersveilige schoolomgevingen
Nr.
8.1

8.4

Project
Toelichting
Het Vlot, De Cirkel, en De Goudakker - In 2019 is een studie gedaan naar maatregelen om de verkeersveiligheid rond
schoolzones
de scholen Het Vlot, De Cirkel en de Goudakker langs de Plaswijckweg te
verbeteren. Uit deze studie zijn maatregelen met fysieke aanpassingen naar
voren gekomen, waaronder het instellen van (30km) schoolzones. Resultaat:
uitvoering van maatregelen.
Koninklijke Auris Groep, lesplaats
Gouda
Studie naar verkeersveilige omgeving voor 3 scholen uitvoeren, en (deel van)
Koningin Wilhelminaschool
uitvoering van maatregelen.
De Bijenkorf

8.5

Beversluisschool

€ 25.000

8.6

CSG Park en Dijk

€ 25.000

8.7

Daltonbasisschool Casimir

€ 25.000

8.8

De Oostvogel

€ 25.000

8.9

De Piloot

€ 25.000

8.10

Graaf Jan van Nassauschool

€ 25.000

8.11

Samuëlschool

€ 25.000

8.12

De Triangel

€ 25.000

8.13

Goejanverwelleschool

€ 25.000

8.14

Het Schateiland

€ 25.000

8.15

Livingstoneschool

€ 25.000

8.16

OBS De Kas

€ 25.000

8.17

Prinses Julianaschool

€ 25.000

8.18

't Carillon

€ 25.000

8.19

't Palet

€ 25.000

8.20

Wethouder H Luidensschool

€ 25.000

8.21

Johannes Calvijnschool

€ 25.000

8.2
8.3
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Kosten
€ 720.000

€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000

Nr.
8.22

Project
Het Avontuur Openb. Spec. Onderwijs

Toelichting

Kosten
€ 25.000

8.23

De Vuurvogel

€ 25.000

8.24

Al Qalam

€ 25.000

8.25

St.Aloysius

€ 25.000

8.26

Ontdekkingsreizigers

€ 25.000
Totaal

€ 1.345.000

B4.9 Verbeteren looproutes / wandelroutes
Nr.
9.1

Project
Verbeteren wandelroutes

Toelichting
Ontbrekende schakels en knelpunten in beeld brengen

Kosten
€ 30.000

9.2

Station-binnenstad

Meenemen in de projecten zuidelijk stationsgebied/Kleiwegplein

9.3

Cityparking (stationsgarage)-binnenstad idem

Nvt

9.4

Parkeerterrein Vossenburchkadebinnenstad

Onderzoek naar verbeteringen, mogelijk relatie met rioleringsproject
Kadebuurt

Nvt

9.5

IJssel-binnenstad

Afhankelijk van project herinrichting Nieuwe Veerstal.

Nvt

Nvt

Totaal

€ 30.000

B4.10 Reductie emissies
Nr.
10.1

Project
Verkenning mogelijkheden instellen
milieuzone
Touringcars weren uit de binnenstad,
singels en Klein Amerika

Toelichting
Het gaat om het weren van dieselauto’s ouder dan 15 of 20 jaar.
Busstation als laad- en losplaats, parkeren elders opvangen. Ook van
belang in relatie tot slappe bodem.

Nvt

10.3

Inzetten op emissieloze lijnbussen

Dit is een regionale/provinciale aangelegenheid, maar wij kunnen ons
hiervoor inzetten

Nvt

10.4

Meenemen in concessie-afspraken

Nvt

10.5

Bevorderen gebruik van emissieloze
bestelbussen (in het centrum)
Stimuleren deelauto

10.6

Uitbreiden E-laadinfrastructuur

10.2

Verkeerscirculatieplan Gouda

Kosten
Nvt

Het uitvoeren van campagnes die gericht zijn op bewustwording en
stimulansen voor duurzaam reizen van A naar B, waarbij elke
vervoersmodaliteit gewogen wordt. In de vrije en gesubsidieerde Mobility
as a Service-markt zijn apps in ontwikkeling, die reizigers gaan ontlasten
met het leveren van het beste reisplan tegen totale kosten, vooraf of
achteraf te voldoen langs digitale weg. Bij (nieuw)bouwprojecten gaat
Gouda het inpassen van deelauto’s stimuleren door een lagere
parkeernorm te hanteren wanneer deelauto’s worden ingezet. Daarnaast
richt Gouda laadplaatsen in voor elektrische deelauto’s. Green Deal
autodelen kan dit ondersteunen en biedt de mogelijkheden voor Gouda om
bij aan te sluiten.
Het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door het uitbreiden
van oplaadpunten. De gemeente heeft een contract afgesloten met ENGIE
voor het plaatsen van laadpunten. Bewoners en ondernemers kunnen een
aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpunt.
Totaal

B4-11

€ 5.000

Nvt

€ 5.000

B4.11 Overig
Nr.
11.1

11.2

Project
Toelichting
Bevorderen aanschaf en gebruik van bepaalde
verkeerseducatiepakketten door de
onderwijsinstellingen (school op SEEF e.d.)
Snelheidsdisplays
Displays die de snelheid aangeven en op deze manier het gedrag
beinvloeden.

€ 25.000 p/j

11.3

Snelheidsmetingen (100)

11.4

Jaarlijkse fietstelweek

11.5

Verzamelen gegevens verkeersintensiteiten

11.6

11.8

Telling van gestalde fietsen bij openbare
voorzieningen en in de binnenstad –
nulmeting en herhalen eens per 4 (?) jaar
Eens per 4 jaar inventarisatie
bezettingsgraad/restcapaciteit van
woonstraten in niet-gereguleerde gebieden
(Jaar)rapportage mobiliteitsplan

11.9

Rotonde t Weegje

Gemeentelijke bijdrage indien Westergouwe hierop aansluit

ntb

11.10

Verbreding A20

De gemeente draagt bij aan de versnelling van de uitvoering van de
verbreding A20 van 2023 naar 2021

nvt

11.11

Verbreding A12

De gemeente draagt bij aan een onderzoek naar een mogelijke
verbreding van de A12 tussen Gouda en Utrecht.

nvt

11.12

Structureel werkbudget verkeer

Jaarlijks bedrag

11.13

Personele inhuur

Om het VCP te realiseren en projecten voor te bereiden en te
coördineren is extra personele inzet nodig. Een projectmanager VCP en
een of twee verkeerskundigen worden extra aangetrokken. Jaarlijks
bedrag.
Totaal

11.7

Bij klachten over te hoge rijsnelheden, laten we een snelheidsmeting
uitvoeren, 300, -/keer

Kosten
€ 10.000 p/j

nvt
Dit kan met mechanische verkeerstellingen, maar wellicht ook met
mobiele data en met behulp van de verkeerslichten

€ 30.000 p/j

nvt

€ 80.000 p/j

B4.12 Projectenkaart
Op de hiernavolgende pagina zijn een groot aantal van de hiervoor benoemde projecten
op kaart weergegeven.

Verkeerscirculatieplan Gouda

€ 30.000 p/j

B4-12

€ 200.000 p/j

€ 375.000 p/j

PROJECTEN MOBILITEITSPLAN
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Bijlage 5
Uitgevoerde
onderzoeken in
2018/2019

Voor diverse projecten en opgaven in Gouda zijn in 2018 en 2019 reeds onderzoeken
gedaan en uitwerkingen gemaakt. Hieronder is een overzicht van deze projecten en
onderzoeken opgenomen met daarbij een downloadlink naar relevante rapportages en
achtergrondmateriaal. In diverse onderzoeken en uitwerkingen zijn nog diverse keuzes
(met verschillende kosten) te maken ten aanzien van de oplossingsrichting.

Onderzoek / uitwerking

Omschrijving

Goudse Houtsingel:

Onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Goudse Houtsingel en mogelijke

vijf oversteeklocaties

maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren.

Bodegraafsestraatweg:

Uitwerking van maatregelen om de leefbaarheid in de straat te verbeteren met

korte termijn maatregelen

snelheidsremmende maatregelen.

Weblink achtergrondstukken
https://webdav.goudappel.nl/sharing/oBhskalfP

https://webdav.goudappel.nl/sharing/sXhRwsENW

Onderzoek en uitwerking naar verbetering van de fietsroute tussen de

Fietsroute Plaswijckweg – Ijssel

Haastrechtsebrug en Plaswijck, waarbij diverse maatregelen zijn uitgewerkt om de

https://webdav.goudappel.nl/sharing/CShUtsuur

fietskwaliteit te verbeteren.

Fietsstructuur Gouda Zuidoost
(Haastrechtsebrug e.o.)

Onderzocht is of de fietskwaliteit verbeterd kan worden door aan weerszijden van de
weg tweerichtingenfietspaden aan te leggen. Op de Haastrechtsebrug is te weinig

https://webdav.goudappel.nl/sharing/caio2uyOK

ruimte voor uitbreiding, en daarom is een parallelle fietsbrug nodig.
De lokale Fietsersbond-afdeling heeft de knelpunten in het fietsnetwerk beschreven

Knelpunten en oplossingen

en suggesties gedaan voor oplossingsrichtingen om deze knelpunten aan te pakken.

fietsnetwerk (Fietsersbond)

https://webdav.goudappel.nl/sharing/zibqfIYk3

Deze notitie en informatie is gebruikt bij het opstellen van het VCP.
Onderzoek is gedaan naar mogelijke herinrichtingsvarianten, waarbij diverse

Fluwelensingel – Blekerssingel

dwarsprofielen zijn afgewogen. De ruimte is beperkt waardoor veel varianten afvallen.
Ook is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en resterende levensduur van de bomen

https://webdav.goudappel.nl/sharing/0ys1jMGA5

op de singels.

Goudse Poort:
verkeersveiligheid

Enkele maatregelen zijn uitgewerkt om de verkeersveiligheid bij de Goudse Poort te
verbeteren, dit betreft onder meer een aanpassing van de afrit naar het

https://webdav.goudappel.nl/sharing/Rs34MoVcG

bedrijventerrein, en aanpassing van markering en bebording.
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Onderzoek / uitwerking

Omschrijving

Joubertstraat:

Voor de Joubertstraat zijn korte termijn maatregelen uitgewerkt om de snelheid van

leefbaarheid en veiligheid

het verkeer te remmen, middels aanpassing van markering en bebording.

Weblink achtergrondstukken
https://webdav.goudappel.nl/sharing/RXModHIXh

Onderzoek is gedaan naar mogelijke aanpassingen van dit kruispunt om de

Kruispunt Industriestraat/

doorstroming van het verkeer te verbeteren, op de Goudkade is geregeld sprake van

Goudkade/KW-weg

lange wachtrijen en ook voor fietsers is de situatie niet optimaal. Studie adviseert een

https://webdav.goudappel.nl/sharing/kWBnEQdwO

ombouw naar rotonde of kruispunt met verkeerslichten.
In het kader van de woningbouwontwikkeling Westergouwe wordt onderzoek gedaan

N207: verkeersberekeningen
Westergouwe

naar de verkeerseffecten op de N207, en de benodigde maatregelen om de
doorstroming te borgen. De rotondes worden door de provincie omgebouwd naar
kruispunten met verkeerslichten. De exacte vormgeving wordt momenteel nader
uitgewerkt.

Nieuwe fietsbrug over de

Er is een uitwerking gemaakt van een mogelijk ontwerp voor een nieuwe fietsbrug

Gouwe

over de Gouwe heen, gelegen tussen de Eerste en Tweede Moordrechtse Tiendeweg.

https://webdav.goudappel.nl/sharing/arxQLWNbF

Onderzoek is gedaan naar de inrichting en verkeersveiligheid op de Ridder van

Ridder van Catsweg:

Catsweg. Diverse (kleinschalige) maatregelen zijn uitgewerkt waarmee de

30 km maatregelen

fietskwaliteit en verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Ook wordt een ombouw

https://webdav.goudappel.nl/sharing/KWvNEP2kN

van het kruispunt Ridder van Catsweg – Plaswijckweg naar rotonde voorgesteld.

Verkeersveilige rotondes:

Voor de drie rotondes zijn aanpassingen uitgewerkt om de verkeersveiligheid en

Floris, Olympia, Goudse Hout

fietskwaliteit op de rotondes te verbeteren.

https://webdav.goudappel.nl/sharing/oYuRcbBE5

Voor de Rotterdamseweg zijn diverse varianten uitgewerkt om de fietsstructuur te
verbeteren, dit betreft onder meer een tweerichting fietspad aan dijkzijde,

Rotterdamseweg:

eenrichtingen fietspaden langs de rijbanen en fietsstroken. Elke variant heeft voor- en

quickscan fietsstructuur

https://webdav.goudappel.nl/sharing/0RrWkz8ng

nadelen, waardoor er nog geen ideale vormgeving naar voren komt, dit hangt af van
het beoordelingscriterium zwaarder weegt (inpassing, fietskwaliteit, kosten).
Samen met de gemeenten Rotterdam en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland is de
snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda uitgewerkt. Gezamenlijk is een

Snelfietsroute

voorkeurstracé vastgesteld, en zijn maatregelen uitgewerkt om dit tracé op

Rotterdam – Gouda

snelfietsroute-kwaliteit te brengen. De provincie bekostigt een groot deel van de
maatregelen, maar ook als gemeente dient een financiële bijdragen geleverd te

https://webdav.goudappel.nl/sharing/oXrNHv3yV
https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/samenverder-fietsen/verbeteren/aanleg-0/

worden.

Spoorzone: verkeerseffecten en
maatregelen

In het kader van de spoorzone-ontwikkeling is onderzoek gedaan naar de
verkeerseffecten, en de eventueel benodigde maatregelen aan kruispunten om de

https://webdav.goudappel.nl/sharing/K9z843fwQ

verkeersafwikkeling te borgen. Diverse kruispunten dienen aangepast te worden.
Alle tegelfietspaden in de gemeente zijn in kaart gebracht, en voor ieder fietspad is

Tegelfietspaden vervangen

beoordeeld of de tegelverharding omgezet kan worden in een comfortabelere
verharding. Tegelfietspaden zijn namelijk niet heel comfortabel, en zijn gevoelig voor

https://webdav.goudappel.nl/sharing/VTqIWfsvm

verzakking en wortelgroei.

Thorbeckelaan:

Verschillende maatregelen zijn uitgewerkt waarmee de oversteekbaarheid en

verkeersveiligheid

verkeersveiligheid op de Thorbeckelaan verbeterd kan worden.

https://webdav.goudappel.nl/sharing/qAvx0Il6N

Voor vijf scholen (Het Vlot, De Cirkel, Plaswijckschool, De Ridderslag, en De Carroussel)

Verkeersveilige
schoolomgevingen

is onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid
te verbeteren. De maatregelen betreft onder meer enkele 30-km zones (schoolzones)

https://webdav.goudappel.nl/sharing/RBDRwWTqD

om de snelheid van het autoverkeer te verminderen en bestuurders te attenderen op
de aanwezigheid van schoolgaande kinderen.

Zuidelijk stationsgebied
met Kleiwegplein

Het zuidelijk stationsgebied krijgt een nieuwe inrichting. Parallel daaraan is onderzoek
gedaan naar (korte termijn) maatregelen voor het Kleiwegplein, waarbij met enkele

https://webdav.goudappel.nl/sharing/dytunJgPA

aanpassingen aan opstelstroken de wachttijd voor fietsers iets verbeterd kan worden.
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