
3.150 fietsplekken! 
In de oude situatie stonden er overal in het stationsgebied fietsen gepar-
keerd. Dat is inmiddels verleden tijd en dat zal in de toekomst zo blijven. 
In augustus starten ProRail en Anton Groep met de bouw van de nieuwe 
fietsenstallingen aan het Stationsplein. De bestaande fietsenkelder krijgt 
een opknapbeurt. Dat leidt tot 3.150 fietsplekken. Belinda van Wijlick 
van ProRail: “We starten met de grootste stalling, naast het station bij 
het buseiland. In een paar maanden tijd komt hier een stalling die plaats 
biedt aan 1.750 fietsen. Begin volgend jaar is het eerste deel al klaar 
voor gebruik.”

De afgelopen periode hebben de werkzaamheden rond het stationsgebied 
niet stil gelegen. En dat is goed te zien. In een paar maanden is er een 
heel nieuw buseiland gecreëerd. Deze is overigens nog niet in gebruik 
door bussen en reizigers, want de ruimte is nodig om verder te bouwen. 
Ook aan de stationshal wordt gewerkt. De casco aanpassingen bij de 
oude eetzaakjes zijn afgerond. Ook de verbouwing van de toiletten is bijna 
klaar. De station entree is inmiddels al vervangen en wordt op dit moment 
afgewerkt. In week 29 wordt het glas vervangen en de gevel geschilderd. 
Rond 22 juli zullen deze werkzaamheden afgerond zijn.

Na dat harde doorwerken breekt er in het stationsgebied nu ook een korte 
periode aan van rust. Van 3 tot 21 augustus heeft de bouw vakantie. Daarna 
gaan we weer volgens planning aan de slag! Benieuwd naar de planning?  
Kijk dan op https://www.goudaspoorzonezuid.nl/planning/

Gemeente Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland werken samen aan een aantrekkelijk stationsgebied in Gouda. Betere voorzieningen voor 
reizigers zoals een nieuw busstation, nieuwe en grotere fietsenstallingen, een prettiger stationsgebouw en een stationsplein dat uitnodigt om de stad 
Gouda te verkennen zorgen ervoor dat een groeiend aantal reizigers met plezier en gemak van dit belangrijke station gebruik kunnen maken. Daarmee 
wordt het ov, al dan niet in combinatie met de fiets, voor steeds meer mensen een aantrekkelijk, duurzaam alternatief.

liter water af per 
jaar. Gezien de he-
vige regenbuien die 
ook in Gouda vallen 
is dit heel belangrijk. Op hete dagen 
zorgen de bomen voor serieuze ver-
koeling. Deze landelijk monumentale 
groene parels sieren het stationsge-
bied. Wij doen er dan ook alles aan 
om deze bomen te beschermen én te 
verzorgen!”

Op het stationsplein staan twee his-
torische, ruim 100 jarige monumenta-
le platanen. Bomen die in verharding 
staan en hinder van werkzaamheden 
hebben ondervonden, hebben vaak 
moeite om vocht en voeding uit de 
bodem op te nemen. Na het werk aan 
het plein hebben ze een extra gezond-
heidsimpuls gekregen. Het Norminsti-
tuut Bomen uit Gouda regelde een tree 
fertilizer injector (TFI). Hiermee werd 
lucht en ruimte rond de wortels ge-
geven én voeding aangebracht in de 
bodem. Dat is belangrijk volgens Marc 
Meijer, directeur van Norminstituut Bo-
men: “De platanen zijn heel belangrijk 
voor Gouda; meer dan mensen besef-
fen. Natuurlijk produceren ze zuurstof, 
maar ze filteren luchtvervuilende stof-
fen uit de lucht. Deze prachtige histo-
rische bomen vangen jaarlijks 5.700 

Weekend van 4 september 2020: verkeershinder kruispunt Kleiwegplein  
Niet alleen de stationshal en het Sta-
tionsplein worden aangepakt, ook de 
route naar het centrum krijgt een op-
knapbeurt. Deze zal als een ‘rode loper’ 
dienen voor bezoekers van Gouda. De 
werkzaamheden aan deze rode loper 
(aan de Vredebest en het Kleiwegplein) 
worden in fases aangepakt. Het druk-

bezochte kruispunt is hier ook onder-
deel van. Op het kruispunt worden 
aanpassingen gedaan om de oversteek 
voor fietsers vanuit de spoortunnel te 
verbeteren. In augustus worden de ver-
keerslichten aangepast en in het eer-
ste  weekend van september krijgt een 
groot deel van het kruispunt een nieuwe 

laag asfalt. Er zullen afzettingen en om-
leidingen komen en tijdens het week-
end in september wordt een groot deel 
van het kruispunt afgesloten. Er worden 
vanaf alle toegangswegen omleidingen 
aangegeven. En het busvervoer vindt in 
dat weekend vanaf de Bloemendaalzij-
de van het station plaats.
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