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blad van de fietsersbond

Ruimte voor het langzaam 
verkeer steeds schaarser!

Fietserbond Gouda en 

Zuidelijk stationsgebied

De fietsersbond heeft  het afgelopen jaar 
zich intensief bezig gehouden met het 
zuidelijk stationsgebied. Dat was hard no-
dig omdat in die plannen alle fietsers door 
een te smalle tunnelbuis zouden worden 
geperst! 
Hieronder de laatste brief die wij aan de 
gemeenteraad hebben gestuurd op 
28 augustus 2011:

Geachte leden van de gemeenteraad,
Eerder op 13 mei jongstleden hebben wij u 
geschreven met betrekking tot de ingrij-
pende gevolgen voor het fietsverkeer bij 
de ontwikkeling van het zuidelijk stati-
onsgebied. Kortgeleden is er een memo 
van de wethouders naar aanleiding van 
het amendement van de gemeenteraad 
met betrekking tot het zuidelijke stati-
onsgebied naar u gestuurd. Gezien onze 
belangen in deze willen wij u ook hier onze 
reactie op geven.

In het ongedateerde Memo van Wendy 
Ruwhof en Marco Kastelein aan de leden 
van de gemeenteraad wordt gerefereerd 
aan een gesprek met mevrouw Talens van 
CROW. Volgens de tekst van dat memo 
zijn er in dat gesprek twee zaken aan 
de orde geweest met betrekking tot de 
fietsproblematiek rond de spoortunnel, te 
weten de breedte van het door de wet-
houder beoogde tweerichting fietspad en 
de in- en uitritten van dat fietspad bij de 
spoortunnel.

Ruim 40 jaar ben ik nu lid van de Alge-
mene Nederlandse Wielrijders Bond ook 
wel de ANWB. Tegelijk ben ik al vele ja-
ren lid van de ENFB, thans Fietsersbond. 
De eerste vooral voor mij als gemotori-
seerd wielrijder, meer feitelijk als auto-
mobilist. De tweede als mijn toeverlaat 
voor mijn vogelvrij gevoel als de enige 
echte fietser. De Fietsersbond heeft zich 
in het verleden afgezet tegen de ontwik-
keling van de ANWB als pleitbezorger 
van de auto, althans zo heb ik dat erva-
ren. Ik begin er steeds meer last van te 
krijgen dat mijn vervoerswijze mij tot 
een club doet behoren. Zo is er ook nog 
ROVER gericht op het openbaar vervoer. 
Het verlaten van de ANWB als algemene 
vereniging was toen een goede optie. Nu 
is de onderlinge verwevenheid zodanig 
dat een gezamenlijk optreden noodzake-
lijk lijkt. Daarover het volgende:

Geen ruimte voor de fiets in Gouda.
Ik ben betrokken geraakt bij de ontwik-
keling van het stationsgebied in Gouda. 
Daarmee raakte ik in contact met de fiet-
sersbond afdeling Gouda Midden-Holland. 
Gouda is een prachtige stad en dit geldt des 
te meer voor haar centrum. Gouda heeft 
ook ambities om bovengemiddelde fiets-
stad te zijn.  Er is dan ook al enige jaren een 
prachtig mobiliteitsplan, waarin dat zeer 
uitvoerig wordt omschreven. De werkelijk-
heid is anders. 
Zo wordt naast het nieuwe huis van de stad 
een parkeergarage gebouwd met 300 plaat-
sen, dus voor ongeveer 400 mensen. Op een 
naast liggend nagenoeg even groot terrein 
wordt, mede vanwege de NS, een fietsen-
stalling in twee lagen gebouwd, voor 5500 
fietsen en dus voor 5500 mensen. 
Rond het stationsplein wordt aan de zuid-
zijde van het spoor een uitbreiding van een 
winkelgebied voorzien. Daar moet ook een 
parkeergarage komen, waarvoor de fietsers 
op een hoofdfietsroute door de spoortun-
nel van een thans aan beide zijden aan-
wezig afzonderlijk fietspad samen zouden 

worden gebracht in één tunnel van 4.5 
meter breed. Dit was allemaal bedoeld om 
voor de auto’s richting de parkeergarage de 
andere fietstunnel te kunnen gebruiken, 
zodat de overige auto’s niet gehinderd zou-
den worden! Honderden fietsers elke dag 
risicovol tegen elkaar in door een tunnel 
van tussen de zijwanden 4,5 meter voor 
een paar parkerende auto’s. Deze oplos-
sing werd niet alleen door de gemeente ge-
steund, maar ook door twee grote bureaus. 
Opvallend is dat er voor de verwachte 8000 
fietsers ter plaatse nog geen uitgewerkte 
oplossing is bedacht. 
In de klankbordgroep stationsgebied, Gou-
da doet het wel uitstekend in het betrekken 
van de burgers, heb ik aan de ondernemers 
de vraag gesteld hoeveel ik meer waard ben 
wanneer ik met de auto kom dan als ik met 
de fiets kom. Daarop heb ik geen antwoord 
gekregen. Gezien de enorme investering in 
mij als automobilist moet dat gigantisch 
zijn. Het belang is kennelijk zelfs zo groot 
dat men bereid was om de fietsers als in 
een deeltjesversneller op elkaar in te la-
ten rijden. Gelukkig heeft de fietsersbond 
Gouda Midden-Holland dit laatste kunnen 
voorkomen.

Conclusie
Vroeger was het van belang om ruimte te 
geven aan het langzaam verkeer; men voer-
de zelfs een autoloze zondag in. Gezien de 
huidige drukte, vooral in de steden, lijkt 
het verstandiger om als fietser duidelijk te 
maken dat je door te fietsen de automobi-
list de ruimte geeft. Als fietsers zouden we 
dat duidelijk kunnen maken door de invoe-
ring van een fietsloze  dinsdag. Dan zal dui-
delijk worden dat de automobilist alleen 
nog kan rijden zolang wij bereid zijn om te 
fietsen. Samenwerking van ANWB en Fiet-
sersbond moet weer op de agenda komen.

Mede namens de fietsersbond Gouda Mid-
den-Holland,
Ir. Rick Schmohl

z.o.z.



In dit memo staat o.a. de zin ‘Zij (mevrouw Talens) constateert 
dat de beschikbare breedte voor het tweerichtingen fietspad met 
veel fietsers wel minimaal is, waarbij het evenwel om een relatief 
kort stuk gaat’. Tevens heeft zij aangegeven dat het belangrijk is 
de aansluitingen aan weerszijden van de tunnel zorgvuldig vorm 
te geven. Over andere zaken heeft mevrouw Talens blijkens dit 
memo geen uitspraak gedaan.

Wat waren deze andere zaken met betrekking tot de westelijk 
spoortunnel?:
•	 Van de breedte van de westelijke tunnelbuis (4,50 m.) 

resteert 3,20 meter voor het tweerichtingen fietspad wan-
neer er rekening wordt gehouden met aan weerszijden een 
schrikstrook van 0,65 meter, dit omdat het hier om de 
harde zijwanden van de tunnel gaat.

•	 Door de verkeersregelingen op zowel Plesmanplein als 
Kleiwegplein is de kans groot dat een bulk aan fietsers van 
allerlei pluimage, al inhalend, van beide richtingen tegelijk 
in de tunnel aankomen.

•	 Er dient rekening te worden gehouden met hoge snelheden 
van de fietsers ten gevolge van de neerwaartse helling in de 
tunnel. Dit is ook van belang gezien de plotselinge versmal-
ling en de relatieve duisternis in de tunnel.

•	 De fietsroute door de tunnel is een van de belangrijkste 
hoofdroutes voor fietsers in Gouda. Bij de vormgeving daar-
van moet – naast de grote aantallen fietsers die van deze 
route gebruikmaken - ook rekening gehouden worden met 

een steeds groter wordende differentiatie in transportmid-
delen, moederfietsen, bakfietsen, fietskarren en dergelijke.

•	 Het is onduidelijk welke in de memo genoemde brommers 
uit de fietstunnel geweerd zullen worden. Het is bekend 
dat andere van een hulpmotor voorziene voertuigen zoals 
scooters (25 km. max), ook door de breedte, zeer hinderlijk 
kunnen zijn.

Wij zijn en blijven van mening dat deze problemen niet opge-
lost kunnen worden in de huidige situatie, en ook niet met de 
voorliggende plannen voor het zuidelijk stationsgebied. Buiten de 
hierboven genoemde problemen met betrekking tot tweerichting 
fietsverkeer in de westelijke buis van de tunnel is de afwikkeling 
van het totale fietsverkeer in de hele stationsomgeving een grote 
zorg.
Wij willen graag verder meedenken over mogelijke oplossingen. 
Om er één hier te noemen: voor de spoortunnel zou in de huidige 
situatie een van de betere oplossingen kunnen zijn: de fietsers in 
het midden en de auto’s door de zijtunnels. Dat betekent moge-
lijk wel een beperking in de hoogte, waardoor niet alle autover-
keer meer door de tunnel kan. De nieuw parkeergarage in het 
zuidelijke stationsgebied kan dan wel goed bereikbaar worden, 
ook zonder dat de van Hofwegensingel daartoe nodig is.
Wij zouden met u hierover graag nog nader van gedachten willen 
wisselen.

Met vriendelijke groet,
namens de fietsersbond Gouda/Midden-Holland

(vervolg)

Mededelingen
Gerda van Egmond is verhuist naar Gelderland
Bekijk onze vernieuwde website 

http://gouda.fietsersbond.nl

Fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland zoekt versterking

Voor meer info over het Zuidelijk stationsgebied:  http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten/Nieuw_bouw/Zuidelijk_stationsgebied
De planning is om in het eerste kwartaal van 2012 een aangepast Masterplan te kunnen presenteren.  

De Goudse afdeling van de fietsersbond 
is op zoek naar nieuwe mensen die op 
één of andere manier actief willen zijn. 
Momenteel zijn we met vier actieve 
leden. Hierdoor blijven er een hoop za-
ken liggen, die eigenlijk meer aandacht 
verdienen. Daarom is dringend verster-
king nodig. Actief zijn binnen de fiet-
sersbond kan op verschillende manie-
ren. Meedenken tijdens vergaderingen, 
overleg voeren met de gemeente over 
het fietsbeleid, reageren op concrete 
plannen of knelpunt in kaart brengen 
van de hoofdfietsroute. Lijkt het je leuk, 
vul het strookje in.

Ja, ik wil actief worden bij de Fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland

Mijn voorkeur gaat uit naar:
 meedoen met acties (zoals o.a. de fietsverlichtingsactie)
 overleg voeren met de gemeentes in Midden-Holland
 meehelpen aan de fietsbrief
 reageren op plannen van de gemeentes in Midden-Holland
 knelpunten in kaart brengen
 anders, namelijk ...........................

U kunt dit mailen naar gouda@fietsersbond.nl met vermelding
van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Of een briefje opsturen naar secretariaat Fietsersbond Gouda Midden-Holland
Voorwillenseweg 1 – 2806 zc  Gouda


