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Aanleiding en doel 
De voormalige PWA Kazerne in Gouda wordt getransformeerd van kazernegebouw 
(maatschappelijk) naar wonen (ca. 250 woningen). Voor het participatietraject dat u hiervoor met 
de omgeving doorloopt, heeft u ons gevraagd een verkeerskundig onderzoek naar deze 
ontwikkeling uit te voeren, waarbij we de toekomstige verkeersafwikkeling in kaart brengen. 
 
Uw vraag 
Op basis van de huidige intensiteiten van het gebied hebben we tijdens het uitvoeren van de 
verkeerskundige toets de volgende aspecten onderzocht: 

• de verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling; 
• de verkeersintensiteiten na realisatie van de ontwikkeling; 
• de verkeersafwikkeling na realisatie van de ontwikkeling. 

 
Uitgevoerde onderzoek 
Voor de verkeerskundige toetsing hebben wij de volgende stappen doorlopen: 

• stap 1: inventarisatie intensiteiten; 
• stap 2: berekenen verkeersgeneratie;  
• stap 3: in kaart brengen toekomstige verkeersafwikkeling; 
• stap 4: toetsen toekomstige verkeersafwikkeling na oplevering ontwikkeling. 

 
In figuur 1 is de locatie van de ontwikkeling binnen de gemeente Gouda weergegeven. 
 



 

 

 
Figuur 1. Locatie ontwikkeling binnen gemeente Gouda 

Stap 1: inventarisatie intensiteiten  
De huidige intensiteiten van de omliggende wegen hebben we gebaseerd op het door Grontmij 
uitgevoerde verkeersonderzoek “Verkeerskundig onderzoek: Effecten van herontwikkeling PWA 
kazerne” uit 2015. In dat onderzoek zijn de intensiteiten van de meest recente tellingen van dat 
moment gebruikt. Deze zijn van verschillende jaren en het betreft etmaalintensiteiten op 
werkdagen in aantal motorvoertuigen voor beide richtingen gezamenlijk. We hebben de 
intensiteiten omgerekend naar het jaartal 2020 door een autonome groei van 1% te hanteren voor 
elk jaar. Een uitzondering betreft de Bodegraafsestraatweg. De gemeente heeft aangegeven dat in 
2020 de intensiteiten circa 15.000 motorvoertuigen per etmaal bedragen, dus hier zijn we vanuit 
gegaan. De volgende tabel toont de intensiteiten. Op de G. van Prinsterensingel – ongeveer ter 
hoogte van de tafeltennisvereniging – bevindt zich een bussluis waardoor doorgaand verkeer over 
de G. van Prinsterensingel niet mogelijk is. 
 
Wegvak Wegtype Tussen En Oorspronkelijk 2020 

G. van Prinsterensingel ETW Thorbeckelaan Wibautstraat 1.384 (2014) 1.469 

G. van Prinsterensingel ETW Burg. Van Reenensingel Calslaan 2.954 (2014) 3.138 

Thorbeckelaan GOW Vliegenstraat Troelstralaan 7.485 (2007) 8.519 

Bodegraafsestraatweg GOW Burg. Van Reenensingel Thorbeckelaan 17.126 (2012) 15.000 

Burg. Van Reenensingel GOW G. van Prinsterensingel Bodegraafsestraatweg 17.771 (2008) 20.025 

Tabel 1. Werkdagintensiteiten per etmaal in aantal motorvoertuigen, oorspronkelijk en voor 2020 

Normaal gesproken worden intensiteiten op gebiedsontsluitingswegen in het aantal pae per uur 
op werkdagen in het drukste ochtend- en avondspitsuur gehanteerd voor elke richting afzonderlijk. 
Echter, de gemeente Gouda hanteert maximaal acceptabele intensiteiten van alle wegtypen in 
aantal motorvoertuigen per etmaal voor beide richtingen gezamenlijk. Bij stap 4 gaan we hier 
verder op in. 
 
 
 



 

 

Stap 2: Berekenen verkeersgeneratie  
In deze stap hebben we de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend op basis van de 
publicatie “Toekomstbestendig parkeren: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” van het 
CROW. We zijn daarbij uitgegaan van het aantal te realiseren woningen (circa 250).  
 

Om de verkeersgeneratie van de circa 250 woningen te bepalen, zijn we in de genoemde CROW-
publicatie uitgegaan van de hoofdgroep “wonen”. Het gekozen type is afhankelijk van het te 
realiseren type woningen. Qua type woningen hanteert de ‘Modellenstudie PWA Kazerne’ twee 
modellen. We kiezen voor het model wat de hoogste verkeersgeneratie oplevert, zodat we 
rekenen met een worstcasescenario. Volgens dat model worden de volgende woningen 
gerealiseerd, waarbij we in de CROW-publicatie uit zijn gegaan van het type dat achter elke soort 
genoemd staat: 
• 78 sociale woningen:        huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur); 
• 39 middenhuur klein-woningen:     huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur); 
• 108 middenhuur groot-woningen:  huur, appartement, duur; 
• 32 koopwoningen:         koop, tussen/hoek. 
 

Normaal gesproken wordt ook de verkeersgeneratie van de huidige functie berekend en 
afgetrokken van de verkeersgeneratie van de ontwikkeling. Er moet qua verkeersgeneratie worden 
uitgegaan van de huidige functie ten tijde van de meting van de in stap 1 gebruikte intensiteiten. 
Deze intensiteiten komen uit de periode tussen 2007 en 2014. In een deel van deze periode stond 
de kazerne al leeg en in een deel van de periode was deze in bewaring (anti-kraak). Dit betrof kleine 
functies waarvan het aantal vierkante meter bruto-vloeroppervlakte onbekend is. We rekenen dus 
in dit onderzoek enkel met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling zelf, zodat we ook rekening 
houden met een worstcasescenario. 
 

De stedelijkheidsgraad van de gemeente Gouda betreft ‘sterk stedelijk’, wat we hebben gebaseerd 
op gegevens van het CBS en het “Parkeerplan Gouda 2020”. Voor de ligging in de gemeente is 
gekozen voor “rest bebouwde kom”. Dit hebben we gebaseerd op de gebiedsindeling zoals 
beschreven in het “Parkeerplan Gouda 2020”. Hierin is de locatie van de ontwikkeling als zone C 
gemarkeerd, wat meer overeenkomt met “rest bebouwde kom” dan met “schil centrum”. 
 

De publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ van het 
CROW geeft de verkeersgeneratie aan voor een gemiddelde weekdag. In deze toetsing rekenen 
we met gemiddelde werkdagen, aangezien maximaal acceptabele intensiteiten voor een wegvak 
aan worden gegeven in intensiteiten per werkdag. Om de vermelde kencijfers om te rekenen naar 
gemiddelde verkeersgeneratie per werkdagetmaal, dienen deze met een factor 1,11 
vermenigvuldigd te worden (bron: CROW-publicatie 317).  
 

Uiteindelijk levert dit de volgende verkeersgeneratie in aantal motorvoertuigen per 
werkdagetmaal op.  
 

Ontwikkeling Verkeersgeneratie per werkdagetmaal 

Sociale woningen 312 mvt 

Middenhuur klein-woningen 156 mvt 

Middenhuur groot-woningen 672 mvt 

Koopwoningen 253 mvt 

Totaal  1.393 mvt 

Tabel 2. Verkeersgeneratie nieuwe functie in aantal mvt per werkdagetmaal 



 

 

Stap 3: In kaart brengen toekomstige verkeersafwikkeling  
In deze stap wordt het berekende extra verkeer verdeeld over de verschillende wegen en geven 
we de toekomstige verkeersintensiteiten na realisatie van de ontwikkeling weer. De verdeling van 
het verkeer is gebaseerd op onderbouwde aannames, welke we verderop in deze stap beschrijven. 
 
Verdeling verkeer over omliggende wegennet 
De ontwikkeling zal worden ontsloten via de Groen van Prinsterersingel. Vervolgens verspreid het 
verkeer zich over verschillende wegen. De volgende figuur tonen de verwachte verdeling van het 
verkeer. Vervolgens lichten we de figuur toe.  
 

 
Figuur 2. Verdeling verkeersgeneratie  

Zoals eerder geschreven bevindt zich een bussluis aan de Groen van Prinsterersingel, ongeveer ter 
hoogte van de tennisvereniging. Al het verkeer van en naar de ontwikkeling komt dus vanaf/gaat 
richting het zuiden. Op het kruispunt met de Thorbeckelaan komt 60% vanaf/gaat 60% richting het 
westen en 40% van en naar het oosten. De Thorbeckelaan van en naar het westen is de snelste 
weg naar het centrum en naar de A12 (en A20) richting Den Haag en Rotterdam en verwachten we 
als de meest gebruikte reisrelatie. De 40% van en naar het oosten rijdt verderop via de 
Bodegraafsestraatweg van en naar het noorden. Van en naar het zuiden is de 
Bodegraafsestraatweg met name de verbinding van en naar de dorpen ten zuiden van Gouda, 
waarbij we verwachten dat een minimaal aandeel verkeer vanaf/naar de ontwikkeling deze route 
als herkomst of bestemming heeft. 
 
De 40% van het verkeer van en naar het noorden via de Bodegraafsestraatweg splitst zich bij het 
kruispunt met de Burgemeester van Reenensingel en Goudse Houtsingel.  



 

 

Naar verwachting blijft 30% (drie kwart van de 40%) van het verkeer de Bodegraafsestraatweg 
vervolgen, rijdt 5% van en naar de Burgemeester van Reenensingel en de overige 5% van en naar 
de Goudse Houtsingel. De Bodegraafsestraatweg verder van en naar het noorden is de snelste 
route van en naar de A12 voor bestemmingen ten noorden en oosten van Gouda. De Burgemeester 
van Reenensingel en Goudse Houtsingel zijn vanaf deze locatie gezien met name interessant om 
overige delen van Gouda te bereiken. De Burgemeester van Reenensingel is daarnaast een extra 
route van en naar de A12. 
 
Verkeersintensiteiten na oplevering ontwikkeling  
De toename van de verkeersgeneratie die wij in stap 2 hebben berekend, hebben we volgens de 
beschreven uiteindelijke verdeling toegedeeld aan het wegennet en verwerkt in de intensiteiten 
van het werkdagetmaal van 2020. In de volgende tabel zijn de intensiteiten in aantal 
motorvoertuigen na oplevering van de ontwikkeling te zien. We hebben daarbij de aanname 
gedaan dat de huidige 2020-intensiteiten van de Goudse Houtsingel gelijk zijn aan de Burg. Van 
Reenensingel bij gebrek aan intensiteiten van de Goudse Houtsingel. 
 

Wegvak Wegtype Tussen En 
Werkdagetmaal na 

ontwikkeling  
(in aantal mvt) 

G. van Prinsterensingel ETW Thorbeckelaan Wibautstraat 2.863 

Thorbeckelaan GOW Colijnstraat G. van Prinsterensingel 9.355 

Thorbeckelaan GOW G. van Prinsterensingel Bodegraafsestraatweg 9.077 

Bodegraafsestraatweg GOW Burg. Van Reenensingel Thorbeckelaan 15.558 

Bodegraafsestraatweg GOW Breevaarthoek Burg. Van Reenensingel 15.418 

Burg. Van Reenensingel GOW G. van Prinsterensingel Bodegraafsestraatweg 20.095 

Goudse Houtsingel GOW Bodegraafsestraatweg Platteweg 20.095 

Tabel 3. – Verkeersintensiteiten (werkdag) in aantal mvt na oplevering ontwikkeling  

Stap 4: Toetsen toekomstige verkeersafwikkeling na oplevering ontwikkeling 
In deze stap hebben we getoetst of de berekende verkeersintensiteiten uit stap 3 voor knelpunten 
zorgen in het omliggende wegennet en op de kruispunten.  
 
Toekomstige verkeersafwikkeling op wegvakniveau 
Om eventuele knelpunten op wegvakniveau te berekenen, hebben we voor elk wegvak de 
verhouding tussen de intensiteiten en de maximaal acceptabele intensiteiten berekend. De 
gemeente hanteert de maximaal acceptabele etmaalintensiteiten zoals in onderstaande tabel is 
opgenomen. Deze waarden komen uit het ‘Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026’. 
 

Wegvak Wegtype Maximaal acceptabele etmaalintensiteit 

G. van Prinsterensingel ETW 6.000 mvt/etmaal 

Thorbeckelaan GOW 15.000 mvt/etmaal 

Bodegraafsestraatweg GOW 15.000 mvt/etmaal 

Burg. Van Reenensingel GOW 20.000 mvt/etmaal 

Goudse Houtsingel GOW 20.000 mvt/etmaal 

Tabel 4. – Maximaal acceptabele intensiteit per wegvak 



 

 

Bij het berekenen van de verhouding tussen de intensiteit en maximaal acceptabele intensiteit is 
voorts het volgende aangehouden: 
 

Verhouding intensiteit vs.  
max. acceptabele intensiteit Betekenis 

< 80% geen (doorstromings)knelpunt 

≧ 80 % – < 90 % beginnend (doorstromings)knelpunt 

≧ 90% (doorstromings)knelpunt 

Tabel 5. – Betekenissen verhoudingen intensiteit vs. maximaal acceptabele intensiteit 

De volgende tabel geeft de uitkomsten op basis van bovenstaande toetsingscriteria weer voor de 
verschillende wegvakken op basis van de op aannames gebaseerde verdeling. Daarbij zijn we voor 
de maximaal acceptabele intensiteit telkens uitgegaan van het gemiddelde van de ondergrens en 
bovengrens. 
 

Wegvak Wegtype Tussen En 
Werkdagetmaal na 

ontwikkeling  
(in aantal mvt) 

G. van Prinsterensingel ETW Thorbeckelaan Wibautstraat 48% 

Thorbeckelaan GOW Colijnstraat G. van Prinsterensingel 62% 

Thorbeckelaan GOW G. van Prinsterensingel Bodegraafsestraatweg 61% 

Bodegraafsestraatweg GOW Burg. Van Reenensingel Thorbeckelaan 104% 

Bodegraafsestraatweg GOW Breevaarthoek Burg. Van Reenensingel 103% 

Burg. Van Reenensingel GOW G. van Prinsterensingel Bodegraafsestraatweg 100% 

Goudse Houtsingel GOW Bodegraafsestraatweg Platteweg 100% 

Tabel 6. – Verhoudingen intensiteit vs. maximaal acceptabele intensiteit na oplevering ontwikkeling 

De beide wegvakken Bodegraafsestraatweg, het wegvak Burg. Van Reenensingel en het wegvak 
Goudse Houtsingel hebben op basis van de gestelde uitgangspunten een verhouding van 100% of 
hoger na oplevering ontwikkeling. Echter, in de huidige situatie is op al deze wegvakken al sprake 
van een verhouding van 100%. De Burg. Van Reenensingel en Goudse Houtsingel krijgen dus niet 
te maken met een verzwaring van het aandeel verkeer, waardoor voor deze wegvakken als gevolg 
van de ontwikkeling geen doorstromingsproblemen optreden. Beide wegvakken op de 
Bodegraafsestraatweg krijgen echter wel te maken met een verdere verzwaring van het aandeel 
verkeer. Wanneer we de nieuwe verwachte intensiteiten op dit wegvak omzetten naar 
intensiteiten in het drukste ochtend- en avondspitsuur op basis van CROW-kengetallen, zien we 
dat de verhouding van boven de 100% enkel voorkomt in het drukste avondspitsuur. In het drukste 
ochtendspitsuur is er na oplevering ontwikkeling bijvoorbeeld sprake van een verhouding van 
respectievelijk 80% en 79% (een beginnend knelpunt, maar nog geen werkelijk knelpunt), wat 
inhoudt dat de verhouding in de overige uren nog lager ligt. Het feit dat tijdens de spits de 
verhouding in sommige gevallen hoger dan 100% is, is echter geen vreemd fenomeen aangezien 
dit in de Randstad een vrij normaal verschijnsel is. Belangrijker is echter of de situatie al dan niet 
leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de omgeving. Gelet op het feit dat het 
doorstromingsknelpunt zich slechts kortstondig in de ochtend- of avondspits voordoet en het 
verkeersbeeld verder acceptabel is, kan gesteld worden dat de geconstateerde 
verkeerssituatie acceptabel is.  



 

 

Toekomstige verkeersafwikkeling op kruispuntniveau 
Voor het bepalen van eventuele knelpunten op kruispunten, gelden andere theoretische waarden 
dan voor wegvakken. Deze waarden zijn afhankelijk van het kruispunttype. De rotonde 
Thorbeckelaan/Bodegraafsestraatweg en het VRI-kruispunt Bodegraafsestraatweg/Burg. Van 
Reenensingel/Goudse Houtsingel zijn de belangrijkste kruispunten binnen dit gebied.  
 
Voor rotondes geldt een capaciteit van 20.000 tot 25.000 motorvoertuigen per etmaal, uitgaand 
van een viertaksrotonde en zonder aanwezigheid of voorrang van fietsverkeer en voetgangers1. 
Echter, hier is sprake van een drietaksrotonde waarbij fietsverkeer en voetgangers wél aanwezig 
zijn. Een drietaksrotonde kan in theorie meer verkeer verwerken dan een viertaksrotonde doordat 
er een conflictpunt minder is, maar door voorrang van fietsverkeer en voetgangers kan weer 
minder verkeer verwerkt worden. We doen de aanname dat beide elkaar compenseren en dat de 
capaciteit van deze rotonde 20.000 tot 25.000 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Het verkeer 
dat na oplevering ontwikkeling vanaf de Thorbeckelaan de rotonde betreedt, hebben we berekend 
op 4.539 motorvoertuigen per etmaal. Vanaf de noordkant van de Bodegraafsestraatweg hebben 
we 7.779 motorvoertuigen per etmaal berekend. Van de zuidkant van de Bodegraafsestraatweg 
zijn geen intensiteiten bekend. Wanneer we stellen dat de intensiteiten op dit deel gelijk zijn aan 
de noordkant (7.779 motorvoertuigen per etmaal), bedraagt de intensiteit van alle richtingen 
samen (4.539 + 7.779 + 7.779) 20.097 motorvoertuigen per etmaal. Dit aantal valt binnen de 
gestelde capaciteitsgrens. 
 
Bij VRI’s geldt dat de theoretische maximale intensiteiten voor een opstelvak tussen de 900 en 
1.350 pae per uur bedraagt2. De richting van elk opstelvak is dus niet van belang. De intensiteiten 
na oplevering ontwikkeling waar we deze toetsing mee rekenen, zijn voor de vier takken: 
• Bodegraafsestraatweg (noordtak): 728 motorvoertuigen in het drukste uur (802 pae); 
• Goudse Houtsingel (oosttak):  940 motorvoertuigen in het drukste uur (1.035 pae); 
• Bodegraafsestraatweg (zuidtak): 721 motorvoertuigen in het drukste uur (794 pae); 
• Burg. Van Reenensingel (westtak): 940 motorvoertuigen in het drukste uur (1.035 pae). 
 
Dit aandeel verkeer per tak wordt vervolgens nog verdeeld over verschillende opstelstroken (vier 
opstelstroken vanaf de westtak en drie vanaf de overige takken). Dit houdt in dat alle waarden 
ruim binnen de norm van 900 tot 1.350 pae per uur vallen. 
 
Conclusies 
Als gevolg van de ontwikkeling nemen de intensiteiten toe met 1.393 motorvoertuigen per etmaal. 
De toekomstige intensiteiten hebben we aan de hand van deze toename inzichtelijk gemaakt en 
aan de hand hiervan de verkeersafwikkeling bepaald. We hebben geconstateerd dat op enkele 
wegvakken sprake is van een doorstromingsknelpunt na de realisatie van de ontwikkeling. Het feit 
dat het tijdens de spits druk is, is echter geen vreemd fenomeen aangezien dit in de Randstad een 
vrij normaal verschijnsel is. Gelet op het feit dat het doorstromingsknelpunt zich slechts 
kortstondig in de ochtend- of avondspits voordoet en het verkeersbeeld verder acceptabel is, kan 
gesteld worden dat de geconstateerde verkeerssituatie acceptabel is. Hiermee concluderen we 
dat het aspect verkeer de ontwikkeling bij de PWA Kazerne in Gouda niet in de weg staat.  

 
1 Bron: wegenwiki.nl/Rotonde  
2 Bron: wegenwiki.nl/Capaciteit 


