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Bewonersbijeenkomst PWA Kazerne 
Gouda, 21 maart 2022 
Arjan Kaashoek van De Wijde Blik heet iedereen welkom en opent de 
avond. Er zijn ongeveer 80 deelnemers aanwezig en vanuit het 
projectteam zijn er vertegenwoordigers aanwezig vanuit de 
ontwikkelaars Open Development en Vink Bouw, SVP Architectuur 
en Stedenbouw, Cross Architecture, verkeerskundig bureau 
Goudappel en de gemeente Gouda.  
 
Tijdens deze vervolgbijeenkomst over de herontwikkeling van de 
PWA Kazerne wordt de huidige stand van zaken besproken en extra 
aandacht besteed aan de veranderde verkeerssituatie. Hiervoor gaan 
de deelnemers na de plenaire presentatie in drie groepjes uiteen. 
Arjan peilt even wie er al langer betrokken is bij dit project. Dit blijkt 
ongeveer een kwart van de deelnemers te zijn. Het is leuk om te zien 
dat er zoveel nieuwe gezichten zijn. Opvallend is dat veel 
omwonenden ook geïnteresseerd zijn in een woning.  
 
Planning 
Ongeveer drie weken geleden is de intentieovereenkomst gesloten. 
De ontwikkelaars en hun adviseurs werken nu verder aan het 
schetsplan. Het streven is om in 2023 het bestemmingsplan vast te 
stellen en de verkoop te starten. De eerste woningen worden naar 
verwachting eind 2024 opgeleverd. De planning is verder in detail te 
vinden in de presentatie.  
 
Presentatie plan – Maartje Luisman (SVP Architectuur 

en Stedenbouw)  
 
Maartje Luisman krijgt vervolgens het woord. Ze blikt kort terug op 
het oorspronkelijke plan voordat ze verder ingaat op de huidige 
stand van zaken. Op het herontwikkelde kazerneterrein komen 220 
woningen. Hiermee wordt een nieuwe buurt gecreëerd. Een grote 
uitdaging hierbij is de aansluiting bij de omgeving. Hiervoor is ook 
feedback van de bijeenkomst van vorig jaar meegenomen. Zo is 
diversiteit van belang. Daarom zijn in het plan verschillende soorten 
huizen opgenomen. En dit allemaal in een groene, parkachtige 
omgeving, een soort nieuwe wooncampus. 
 
Maartje gaat vervolgens in op de aanpassingen in het plan. Tussen 
het plangebied en de sporthal loopt een straatje dat nu bij het plan 
mag worden getrokken. Dit geeft veel nieuwe mogelijkheden voor de 
verkeersontsluiting, waarover straks meer. Een stedenbouwkundig 
gevolg is dat het gebouw aan de noordzijde van het kavel dat eerst 
zou blijven staan om te worden hergebruikt, toch wordt gesloopt. 
Deze ontwikkeling biedt verschillende mogelijkheden om de nieuwe 
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gebouwen te positioneren. Dit wordt toegelicht in drie varianten. De 
varianten zijn ook te vinden in de presentatie.  
 
Model 1 

 
 
Het gele gebouw (mogelijk sociale woningen) worden in model 1 als 
één wand gepositioneerd. Er is geen weg meer door het plangebied 
en daardoor is er meer ruimte voor groen. Het parkeren loopt door 
in een straatje achter het nieuwe gebouw.  
 
 
Model 2  

 
 
In model 2 wordt het gele bouwvolume opgesplitst in twee blokken, 
waarvan één gedraaid. Verder is het parkeren geclusterd voor de 
sporthal en is er ook in dit model veel ruimte voor groen. 
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Model 3 

 
 
In model 3 wordt het volume verdeeld over meerdere gebouwen, 
waarbij in het centrum van het plan twee gebouwen van vijf 
bouwlagen komen en een extra toren naast de sporthal. Onder een 
groen dek komt een afzonderlijke parkeervoorziening voor de 
middeldure en dure woningen. Hier te zien in de hoek rechtsboven.  
 
Ook is er ongeveer 1200 m2 gereserveerd voor een 
gezondheidscentrum. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit 
gezondheidscentrum in te passen, zie hiervoor opnieuw de 
presentatie.  
 
 
Verkeersontsluitingsprincipe – Marco de Baat 

(Goudappel) 
 
Marco de Baat van verkeerskundig bureau Goudappel licht in zijn 
presentatie de nieuwe verkeersontsluitingsvormen toe. Voorheen 
liep er een straatje achter het plangebied langs. Op basis van 
feedback van de bijeenkomst van vorig jaar, is dit straatje nu bij het 
plan getrokken, waardoor er nieuwe ontsluitingsvormen mogelijk 
zijn. De vier varianten worden hieronder toegelicht en staan ook in 
de presentatie. 
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Variant 1: 
 

 
In variant 1 komt er over de Burgemeester van Reenensingel een 
nieuwe auto-ontsluiting op de Bodegraafsestraatweg. Op de 
Wibautstraat kan hierdoor eenrichtingsverkeer worden aangepast. 
 
Variant 2: 
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Variant 2 heeft als enige variant geen auto-aansluiting op de 
Bodegraafsestraatweg. In deze variant schuift de bussluis iets op 
naar het zuiden ten opzichte van de huidige plek, waardoor een groot 
deel van het autoverkeer van de nieuwe buurt via het noordelijk deel 
van de Groen van Prinsterersingel kan rijden.  
 
Variant 3: 
 

 
 
In variant 3 is er wel een auto-aansluiting op de 
Bodegraafsestraatweg maar wordt het straatje langs het sportterrein 
niet gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag 

6/9 

 
 
Variant 4:  
 

 
 
In variant 4 heeft de Bodegraafsestraatweg wel een auto-ontsluiting 
maar dan ter hoogte van de Wibautstraat op de plek van de huidige 
fietsaansluiting. Op een stukje van de Wibautstraat is er daarom 
tweerichtingsverkeer. 
 
 
Terugkoppeling van de groepjes 
 
Na de plenaire presentatie gaan de deelnemers in drie groepjes 
uiteen. Deelnemers krijgen de kans de verkeersontsluitingsvarianten 
van dichtbij te bekijken en hun reactie achter te laten. Na afloop 
komen we weer gezamenlijk terug en delen we met elkaar wat er in 
de verschillende groepjes is meegegeven.  
 
Vrij snel wordt duidelijk dat variant 2 veruit de grootste voorkeur 
heeft. De voornaamste reden hiervoor is dat deze variant geen 
aansluiting op de Bodegraafsestraatweg heeft. Zo’n ontsluiting heeft 
niet de voorkeur, omdat het extra verkeer trekt, vooral van de 
voetbalvereniging in het weekend. Verder heeft variant 2 de 
voorkeur omdat een groot deel van de nieuwe buurt wordt ontsloten 
via het noordelijke stukje van de Groen van Prinsterersingel en dat is 
precies het stuk waar de minste mensen langs wonen. Tot slot vinden 
deelnemers het fijn dat er geen wijzigingen plaatsvinden in de 
bestaande woonomgeving. 
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Toch klonken er ook wel enkele geluiden tegen variant 2. Zo is het 
onduidelijk of er wel nagedacht is over de hoeveelheid fietsers bij de 
bussluis. Het moet niet alleen goed werken voor auto’s, de veiligheid 
van fietsers is ook belangrijk. In de praktijk zijn dit er meer dan op 
papier, geven deelnemers aan.  
Ook wordt opgemerkt dat hoe sneller de wijk uit, des te veiliger. 
Vanuit die optiek is ontsluiting via de Bodegraafsestraatweg mogelijk 
juist wel interessant.  
 
Verder worden er enkele aandachtspunten genoemd.  

• Een poortje in de nieuwe buurt zodat je makkelijker het veld op 
kan en je niet helemaal hoeft om te lopen, zou fijn zijn.  

• In variant 2 ontstaat veel drukte in de Heemskerkstraat. Dat is 
een aandachtspunt, want hier staan veel woningen. 

• Er waren wat zorgen over drukte op de Wibautstraat als daar 
extra wegen op aantakken (dat is in alle varianten het geval).  

• Let op dat mensen met een SUV over de bussluis heen kunnen 
rijden, dit komt steeds vaker voor.  

• Let op dat meer aansluitingen het risico op zoekverkeer 
vergroten. Dit risico in de ene verkeersvariant wel groter dan in 
de andere variant. 

• Wordt er rekening gehouden met verkeersaanpassingen in 
bestaande wegen? Uit vervolgonderzoek moet duidelijk worden 
wat nodig is. 

Gevraagd wordt om de effecten van het VerkeersCirculatiePlan 
(VCP) mee te nemen bij het beoordelen van de vier 
verkeersvarianten. Geen van de aanwezigen in dit groepje is 
voorstander van eenrichtingsverkeer op de Thorbeckelaan, zoals dit 
in het VCP is bedacht. De richting van dat eenrichtingsverkeer moet 
overigens nog worden bepaald. Er is behoefte aan onderbouwing nut 
en noodzaak van dat eenrichtingsverkeer.  
 
Een deelnemer gaf aan dat er meer scholieren aan de noordzijde van 
de Groen van Prinstersingel zouden fietsen, dus boven de bussluis. 
Door andere aanwezigen wordt dit ontkend.  
 
Waarom komt er een gezondheidscentrum, er zitten immers al veel 
zorgfuncties in de wijk? Antwoord: deze clustering is een wens van 
zorgprofessionals zelf. Er wordt ook ruimte gezocht voor een 
buurtkamer, misschien kan dit worden opgenomen in het 
gezondheidscentrum. 
 
Waarop worden varianten verkeerskundig beoordeeld: o.a. veiligheid 
en zoekverkeer.  
 
Een ander punt dat naar voren kwam is dat er in het plangebied 
extra speelvoorzieningen voor kinderen moeten komen. De speeltuin 
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die al in de wijk staat is te klein voor als er nieuwe bewoners bij 
komen. 
 
Vragen naar aanleiding van de terugkoppeling 
 
Is er bij het gezondheidscentrum rekening gehouden met bezoekers, 
qua parkeerplaatsen? 
Daar is rekening mee worden gehouden.  
 
Worden deelauto’s ook geïmplementeerd in het plan? 
Dit is zeker een mogelijkheid. Er wordt nog onderzocht of dit 
haalbaar is. Onbekendheid en financiële overwegingen weerhouden 
nog veel mensen. Een aantal mensen op de avond geeft aan dat men 
hier wel voor open staat. 
 
Hoe wordt er omgegaan met parkeren bij sportvereniging 
Olympia? Vooral tijdens voetbalwedstrijden in het weekend? 
We hebben de sportvereniging geprobeerd te contacteren, zodat ze 
hier aanwezig konden zijn om het erover te hebben, maar dit is 
helaas niet gelukt. Er zal in het plan rekening worden gehouden met 
de gemeentelijke parkeernorm. Er zal uiteindelijk een gemengde 
parkeersituatie ontstaan. In dit plan kunnen wij niet het 
parkeerprobleem van de voetbalvereniging oplossen, want het valt 
niet binnen het plangebied. Maar wij kunnen wel in gesprek gaan 
met de vereniging, zodat de overlast voor de woonwijken 
geminimaliseerd wordt. 
Deelnemers vermoeden wel dat het probleem juist groter wordt in de 
varianten met een ontsluiting op de Bodegraafsestraatweg.  
 
Wat gebeurt er met de bunker? 
Dat zijn we nog aan het onderzoeken. De focus ligt nu voornamelijk 
op de ontsluiting en hoofdstructuur van het gebied. In onze plannen 
is nu opgenomen dat de bunker blijft, met extra bouwvolumes of met 
iets eraan vast. Maar het zou ook kunnen bij de verdere uitwerking 
dat de bunker gesloopt wordt of dat een klein gedeelte blijft staan en 
een functie krijgt.  
 
Kan er niets aan de huidige fietsers worden gedaan? Scholieren 
fietsen in groepen naast elkaar en laten de auto’s er niet langs. 
Een terecht punt, maar moeilijk op te lossen. 
 
Wat is bepalend in de tijdslijn van dit project? Kan het niet sneller? 
Deze planning is het best case scenario. Dit is dus eigenlijk al best 
snel. Dit soort trajecten gaan helaas meestal niet zo snel. We 
focussen nu vooral op het bestemmingsplan. We moeten veel dingen 
afstemmen met samenwerkingpartners, zoals de gemeente. Het 
scheelt al heel veel dat we veel draagvlak in de wijk zien, dat helpt 
om tempo te maken.  
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Slot 
Arjan noemt nog eens dat mensen zich via de website kunnen 
aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het 
project. Daarnaast zoeken we mensen die wat intensiever willen 
nadenken over de verdere planvorming, zij kunnen zich aanmelden 
door een e-mail te sturen. Tot slot bedankt hij iedereen hartelijk 
voor hun aanwezigheid en inbreng.  


