
 
 

    
 

101631 Willem en Marialaan – ophogen wegvak 1    04-09-2018 
Beantwoording vragen Wijkteam Gouda Noord 
 
1. Er is besloten het gehele wegvak op te hogen. Kunt u aangeven met welke hoogte? Of word alleen 

het verloop aangepakt en gezorgd voor een vlak wegvlak dat aansluit bij de drempel van de winkels? 
 
De ophoging van betreft het hele wegvak van gevel winkels tot groenstrook. De ophoging varieert 
tussen de 10-30cm en is gemiddeld 20cm. Dit komt doordat niet alle delen van de straat even veel 
gezakt zijn. De grootste ophoging is ter hoogte van het trottoir en de parkeervakken aan de kant van 
de winkels, 20-30cm. 
 

2. Ontstaat er door het ophogen een hoogteverschil met de beide bestaande aansluitingen? Hoe hoog 
is dat en hoe wordt dat overbrugd? 
 
De nieuwe hoogte van de rijbaan is in de as -1,72 en we sluiten respectievelijk aan op -1,92m en -
1,73m NAP. Het verschil in hoogte gaan we overbruggen ter plaatse van de inritconstructies. Dit kan 
door de bestrating geleidelijk te doen aflopen en het meer of minder laten kantelen van de 
inritblokken. 

 
3. Ontstaat er door het ophogen een hoogteverschil met de groenstrook? Hoe hoog is dat en hoe wordt 

dat overbrugd? 
 
De stamvoethoogtes van de bomen bevinden zich tussen de -1,63m en -1,75m NAP. De nieuwe 
hoogte langs de parkeerstrook is -1,65m NAP. Hiermee is het hoogteverschil dusdanig beperkt dat 
we de berm kunnen uitvullen met teelaarde waarna we het talud geleidelijk laten aflopen naar de 
watergang. 
 

4. Gaat er een gedeelte van de groenstrook verloren en hoeveel is dat? 
 
Nee, de groenstrook blijft als zodanig gehandhaafd. De straat is in de bestaande situatie over een 
breedte van 11,00m voorzien van verharding. Dit is in de nieuwe situatie 10,85m. Een verschil van 
0,15m. We blijven hiermee binnen het huidige verharde profiel. 

 
5. Er wordt niets vermeld over de fietsparkeerplaatsen en de fietsenrekken. Blijven deze allemaal? 

 
Het aantal fietsenparkeerplaatsen neemt af. Dit komt doordat de nieuwe rekken per meter minder 
plaats bieden aan fietsen. Verder willen we een extra oprit naar het trottoir te maken ter hoogte van 
32-34 fietsen over het trottoir verder te ontmoedigen Ook dit zal ten kosten gaan van een of meerdere 
rekken. Bijkomend worden op het moment niet alle fietsparkeerplekken in de rekken gebruikt omdat 
de huidige fietsen hier veelal te groot voor zijn.. 

 
6. We begrijpen dat de winkeliers het fietsen op het trottoir willen ontmoedigen, maar ons inziens is het 

versmallen van het trottoir daarvoor geen oplossing. Het leidt eerder tot aanrijdingen. We zien het 
liefst dat het trottoir dezelfde breedte blijft. De opstelling van de fietsrekken nodigt uit tot het fietsen 
over het trottoir. We kunnen nadenken over een andere opstelling of een andere plek. 
 
De versmalling van het trottoir bedraagt 45cm. Hiermee krijgt het trottoir een breedte van 2,85m. Dit 
is ruim voldoende voor alle activiteiten die op het trottoir plaatsvinden. Om fietsen op het trottoir 
verder te ontmoedigen willen we ter hoogte van 32-34 nog een extra oprit aanbrengen. Zodat fietsers 
zich niet tussen de geparkeerde auto’s manoeuvreren. 
 

7. Waarom worden de parkeerstroken en de rijbaan verbreedt? 
 
Door de versmalling van het trottoir is extra ruimte beschikbaar. Deze laten we, eveneens op verzoek 
van de winkeliersvereniging, ten gunste komen van de rijbaan en parkeerstroken die nu te smal zijn 
volgens de richtlijnen die de gemeente zelf stelt aan de openbare ruimte. 

 
8. Zullen er bij dit project bomen worden gekapt? 

 
Nee, op basis van de huidige ophoging is dit niet nodig. 
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9. Is er in dit project nagedacht over mogelijke toekomstige waterberging? Of een verharding met een 

semi open karakter op de parkeerstroken en de rijbaan overwogen zodat regenwater makkelijker de 
grond in kan? 
 
Er is gekozen om een volwaardig hemelwatersysteem met een grotere diameter aan te leggen ter 
vervanging van de kolkenleidingen die nu in de straat aanwezig zijn. Gezien de ligging ten opzichte 
van de watergang is niet gekozen voor waterpasserende verharding of een apart infiltratiesysteem. 

 
 
Dan nog een aantal algemene vragen 
 
10. Wanneer wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en op welke wijze hebben 

bewoners inspraak? 
 
Op woensdag 12 september is er een inloopavond voor bewoners om het ontwerp te bekijken en 
eventueel te voorzien van commentaar. Aanpassingen op het ontwerp zijn mogelijk, maar deze zijn 
beperkt daar het een ophoging betreft en geen herinrichting. 
 

 
11. Waarom is dit in de vakantie gecommuniceerd? Een aantal van ons was pas vandaag in de 

gelegenheid hiernaar te kijken. 
 
De huidige planning komt voort uit de beperkte tijd die beschikbaar is gesteld om het project voor te 
bereiden en dit jaar nog in uitvoering te brengen. 

 
12. Welke ingrepen in de openbare ruimte in Gouda Noord staan er nog meer op de planning komende 

jaar? 
 

Daar heb ik geen inzicht in. Dit ga ik intern na bij de afdeling Beheer openbare ruimte waarna u van 
mij een reactie krijgt. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Hogenes, projectleider Projecten openbare ruimte 


