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BRAINSTORMING VERDERE INVULLING ZUIDELIJKE 

STATIONSGEBIED 
Door Geri van Ittersum en Peter Schönfeld 

 

Onlangs heeft een groepje bouwkundigen uit onze wijk, verenigd onder de naam 

“Meedenkgroep”, samen met Geri van Ittersum en Peter Schönfeld een brainstorm sessie 

gehouden vooruitlopend op de volgende ontwerpfase voor het Zuidelijk Stationsgebied. 

Hierbij was het “functioneel ontwerp” van bureau De Nijl, dat eind februari op de 

Bewonersavond in het Huis van de Stad gepresenteerd was, het uitgangspunt. Het doel van 

de “brainstorm” was om al in een vroeg stadium ideeën te genereren voor de verdere 

invulling van het Zuidelijke Stationsgebied. Deze kunnen dan in het voorlopig ontwerp 

meegenomen worden door de architect. De volgende ideeën werden genoemd: 

 

 
 

Fietsenstalling west van het station: maak dit als een grote kaas à la “de appel” 

fietsenstalling in Alphen 

 

Verbinding Stationsplein naar het park:  

 Weg van station naar park uitnodigender maken. 

 Groen moet al heel dicht bij het Stationsplein beginnen. 

 De Leeuwenpoort nu aan het begin van het park dicht(er) bij het Stationsplein zetten. 

 Beelden zetten aan het begin van het park. 

 Bestrating van weg naar het park interessant maken, die moet je als het ware naar het 

park trekken. 

 Trottoir aan de oostkant van de weg wandel-vriendelijker maken. 

 Weg als het kan smaller omdat het toch eenrichtingsverkeer is vanaf afslag naar Bunnik. 

 Maak het trottoir aan de oostkant hoger (westkant is al hoger). 

 Maak het witte gebouw (oude Stadstoezicht kantoor) dat nu te huur staat onderdeel van 

de plannen. 

 

Stationsplein  

 Veel betere bewegwijzering naar verschillende wijken van Gouda. 

 Creëer een markant en herkenbaar punt midden op het Kleiwegplein dat zichtbaar is 

vanuit de treinen die langs rijden, vanaf het stationsgebouw via Vredebest, vanuit de 

spoortunnel, de Kattensingel, de Blekersingel en de Kleiweg. Denk aan een obelisk, een 

kerktoren, een windmolen, een boom, lantaarnpalen in de vorm van Goudse pijpen met 

de koppen als lantaarns. 

 Groene pijlen in het wegdek naar het park, rode pijlen naar het centrum. 

 De algemene oriëntatie van het station en plein moet gericht zijn naar de Vredebest en 

Kleiweg. 

 Informatie rotonde maken met informatie over Gouda en haar regio. 

 Foto’s van de binnenstad en Goudse regio langs het Stationsplein en Vredebest plaatsen. 

 Routering in het wegdek maken in de vorm van licht of speciale stenen of afbeeldingen. 

 “Hanging baskets” (hangende groene planten) langs de route naar de Binnenstad en langs 

het Stationsplein. 

 Een waterloop aanleggen van het Kleiwegplein naar het station (plein is hoog t.o.v. 

Stationsplein) en via een ondergrondse leiding terugpompen. 
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 Fonteintjes her en der op het plein en langs de route. 

 Groot matrixbord met informatie over Gouda, haar winkels en industrie en de Goudse 

regio. 

 Maak de bushalte in de vorm van het buseiland met aan drie kanten banken. 

 Maak de vele poortjes naar de oostelijke fietsenstalling (langs het  spoortalud) rond ( 

kijk naar het stationsgebouw) of onderbreek in ieder geval de monotone rechthoekige 

openingen met ronde(re) vormen. 

 Maak vóór het station een grote 40 cm hoge stroopwafel waarop iedereen kan zitten. 

 Maak een vijver op het Stationsplein. 

 

We hebben met de gemeente afgesproken om in de maand september een soortgelijke 

brainstormsessie voor alle bewoners van Gouda te houden in het Huis van de Stad. U hoort 

hier later meer over. 

 


