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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november
onder meer het volgende besloten:

Ontwerp voor het zuidelijk stationsgebied
Het gedetailleerde ontwerp voor de grote verbouwing die in 2018 start is klaar. De
openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd en worden groener. Er komt
een nieuw busstation en ook een grote nieuwe fietsenstalling. In de plannen zijn nu
onder andere extra groen en duurzaamheidsmaatregelen toegevoegd.
Met het plan worden de situatie rondom het station en de verbinding tussen station en de
binnenstad sterk verbeterd. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
- Er komt een nieuwe fietsenstalling van ca. 3400 plekken, afgestemd op de verschillende
fietsroutes van en naar het station.
- De stationshal wordt opgeknapt en beter verbonden met het plein.
- Het busstation krijgt een nieuwe opzet met meer comfort en overzicht voor de reiziger.
- De buitenruimte tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het Kleiwegplein wordt
opnieuw ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
- Het gebied wordt autoluw gemaakt door een ‘halve knip’ voor autoverkeer bij het station.
- De groenstructuur en duurzaamheid worden versterkt.

Nieuwe elementen in het ontwerp
- In ontwerp is veel aandacht voor extra duurzaamheidsmaatregelen. In de ondergrond
worden extra maatregelen genomen om de waterberging te verbeteren en wateroverlast te
verminderen.
- Er komt minder verharding en meer groen voor het station, op het bus-eiland en bij het
Bouwmeesterplein. Er komen grote plantvakken, bij verblijfsplekken voorzien van
zitranden. Deze verbeteren ook de groeicondities van bestaande en nieuwe bomen en
dragen zo bij aan de opname van regenwater.
- Bij het station wordt ruimte vrijgehouden voor een kunstwerk dat allure geeft aan de
openbare ruimte en mogelijk als ‘landmark’ een visitekaartje voor de stad wordt.
- In het hele gebied komen maatregelen voor mensen met een beperking.
- Uitgangspunt voor de verkeersstructuur is het mengen van verschillende
verkeerssoorten. Voetgangers krijgen meer ruimte direct bij het station, terwijl de fietser op
de aanrijroutes comfort wordt geboden. De centrale toegang van de fietsenstalling wordt
verlegd naar de zijkant, zodat de verschillende verkeersstromen voor het station elkaar
beter kunnen kruisen.
- Door de extra ruimte voor fietsers en voetgangers en de bouw van nieuwe
fietsenstallingen, gaan de taxistandplaatsen verhuizen naar de noordkant (Burgemeester
Jamessingel) van het station.
De stadskant van het station is straks dus vooral gericht op openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers (autoluw, ‘rode loper naar de binnenstad’) terwijl de noordkant meer is gericht
op de auto (taxi’s, P+R parkeergarage).
Bekijk het plan zelf op www.gouda.nl/zuidelijkstationsgebied

