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In 2022 vieren we dat Gouda 750 jaar bestaat! En hoe mooi is het dan dat we met 
het vernieuwde stationsgebied een prachtig visitekaartje afgeven voor de stad. 
Vanaf het station loop je via de rode loper naar de stad. Wie vanaf het station de 
andere kant op gaat, vindt een groene loper op zijn pad, richting het Van Bergen 
IJzendoornpark. Een fraaie entree van Gouda. Het project ligt goed op streek en 
over een jaar zijn we klaar. Dat is mooi op tijd voor alle festiviteiten in het kader 
van 750 jaar Gouda in 2022!

@goudaspoorzone1Zuidelijk Stationsgebied Goudawww.goudaspoorzonezuid.nlBlijf op de hoogte!

Wethouders tevreden 

Thierry van Vugt en Hilde Niezen zijn de verantwoordelijk 
wethouders en zijn zeer tevreden over het verloop 
van het project. “De vernieuwing van het Zuidelijk 
Stationsgebied is belangrijk voor het college. Met 
het Openbaar Vervoer kom je hier de stad binnen en 
daarmee is dit gebied 1 van de visitekaartjes van Gouda 
en een rode loper naar de binnenstad. 

Het is geweldig om te zien hoe het stationsgebied in 
korte tijd enorm is opgeknapt. Komende periode volgt 
er ook nog een ‘Instagram-vriendelijk’ kunstwerk en 
goede bezoekers informatie. Het gebied heeft een 
kwaliteitsimpuls gekregen die ook de ondernemers en 
omliggende retail ten goede komt. Het is nu echt een plek 
waar we als Gouda mee voor de dag kunnen komen!”

• De weg vanaf het Van Bergen IJzendoornpark 
naar het station wordt opgeknapt. Daardoor is het 
stationsgebied tijdelijk moeilijker te bereiken. Houd 
vooral de verkeersborden en publicaties in de gaten. 

Wat gaan we nog doen in het komende jaar? 

Het nieuwe buseiland is ingericht, met de 
monumentale platanen als prachtige blikvangers. 
Voor reizigers met de bus is de situatie nu een 
stuk overzichtelijker. Er staan nieuwe halteborden 
en er is meer dan voldoende ruimte én een veilige 
verkeerssituatie. Uw fiets stallen doet u makkelijk 
in de nieuwe Oostelijke fietsenstalling. Ook het 
bovendek is hier nu klaar en er wordt gewerkt 
aan de Westelijke stalling én de fietsenkelder. 
Niet alleen de gemeente en provincie hebben 
geïnvesteerd, ook ondernemers nemen initiatief en 
geven een kwaliteitsimpuls aan het gebied.

Bloembinderij Ruud Gorissen is al jarenlang een 
gevestigde naam aan het Stationsplein. Met alle 
vernieuwingen in het gebied, besloot ook deze 
ondernemer om te investeren in de toekomst. 

Technisch projectleider Wouter de Graaf: “We 
gaan nu de laatste fase in en daarin ligt de focus 
onder meer op de nieuwbouw van de Westelijke 
fietsenstalling. Als alles volgens planning verloopt 
is deze stalling in september van dit jaar klaar. 
Gelijktijdig wordt ook de kelderstalling verbouwd. 
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Stationsgebied als echt visitekaartje!

Update

Een horeca-concept, mét een mooi terras: met 
de komst van KECK hebben reizigers weer de 
mogelijkheid om koffie, thee en een lekker broodje 
te halen. Eigenaar Sharon van Gastel: “KECK 
is voor iedereen die in de buurt van het station 
komt een aanwinst. Het is zeker geen ‘doorsnee-
koffiecorner’, maar een all day breakfast concept 
mét fietsverhuur (KECK BIKES). Op ons gezellige 
terras vindt iedereen zijn plek.”

Daarnaast richten we in de komende tijd het Stationsplein en het Bouwmeesterplein opnieuw in en 
werken we aan de weg tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het station. Over een jaar zijn de 
werkzaamheden in het stationsgebied gereed. Als alles volgens planning verloopt, genieten we in het 
voorjaar van 2022 van een mooi eindresultaat.” 

Zelfs heel letterlijk, want de zaak is compleet 
verbouwd én de volgende generatie staat klaar om 
het over te nemen. De bloemenstal van voorheen 
is nu een mooie bloemenkiosk geworden en een 
aanwinst voor het stationsgebied.

• Uw fiets stallen op het plein voor het station is 
vanaf half mei niet meer mogelijk. In de Oostelijke 
fietsenstalling is meer dan voldoende ruimte. 
Brommers kunnen in ieder geval terecht in de stalling 
aan de Bloemendaalzijde.
• We maken het gebied autoluw, dus vanuit het Van 
Bergen IJzendoornpark is er een verplichte

rijroute via de Crabethstraat. Voor vrachtwagens is 
er een uitzondering.
• Als onderdeel van het plan worden nog de 
laatste bomen gekapt. Uiteraard compenseren we 
met nieuw groen. 


