
 

 

 

Aan de gemeenteraad van Gouda     Gouda, 5 november 2012 

 
 
 
 

Redt het nieuwe busstation Gouda 
 
 
De gemeente Gouda heeft nog steeds niet definitief besloten of het busstation aan de zuidzijde van 
het spoor blijft of naar de noordzijde verhuist. Aan de noordzijde is onvoldoende rekening gehouden 
met de noodzakelijke voorzieningen voor het busstation naast een bioscoopcomplex. Het openbaar 
vervoer dreigt bij een verhuizing naar de noordzijde de dupe van te worden, als niet snel een paar 
knopen worden doorgehakt. 
 
De tijd dringt 
Het definitief ontwerp van het bioscoopcomplex is op 18 oktober gepresenteerd. Wij (Rocov Hollands 
Midden en Rover afdeling Gouda) zijn beslist niet tegen een bioscoop in de Spoorzone, integendeel. 
We constateren wel, dat de bioscoop midden in een OV-knooppunt ligt en daarmee een risico vormt 
voor het functioneren van het toekomstige busstation. Op een aantal punten is daar in het ontwerp 
geen rekening mee gehouden. Nú is het nog mogelijk om met een aantal relatief kleine aanpassingen 
in het ontwerp van de bioscoop, een kwalitatief goed busstation voor de toekomst te realiseren. Als de 
gemeente nu geen beslissingen neemt, zal zij later bij de bouw van het busstation aan de noordzijde, 
in ernstige problemen geraken. 
 
Knelpunten 
Het goed functioneren van het busstation wordt op vier punten belemmerd. 
1. Het terrein voor het busstation is te klein, want: 

- Als voor een busstation met eilandperron
1
 wordt gekozen, kunnen wachtruimte, 

vervoerswinkel en personeelsverblijf op het eilandperron gebouwd worden. Maar voor een 
eilandperron is in de huidige plannen te weinig ruimte. Als het geplande kantoorgebouw aan 
de westzijde over het busstation heen gebouwd zou worden of komt te vervallen, is een 
eilandperron wel mogelijk. 

- Als voor een bus-bufferstation
2
 wordt gekozen, is het terrein maar net groot genoeg. 

Wachtruimte, vervoerswinkel en het personeelsverblijf moeten aan de kant van het 
bioscoopcomplex komen. Daar is bij het ontwerp van de bioscoop tot dusverre geen rekening 
mee gehouden. 

- Bij geen enkel ontwerp van een busstation is ruimte voor uitstaphaltes en haltes voor 
treinvervangend busvervoer, zodat de Burgermeeste Jamessingel aangepast zal moeten 
worden. 

2. De bedachte looproute naar het busstation is onlogisch, want busreizigers moeten om het 
bioscoopcomplex heen lopen, wanneer zij van/naar de trein of fietsenstalling gaan. 

3. De sociale veiligheid voor het hele gebied staat bij handhaving van de huidige plannen onder 
druk. We hebben op geen enkele manier gemerkt, dat gemeente zich bewust is van de grote 
risico’s die de geplande inrichting met achteraf gelegen uithoeken, vooral ‘s avonds, met zich 
meebrengen voor busreizigers. Een sociaal veilig busstation is ook in het belang van de bioscoop 
en het hotel. 

4. Het busstation is niet toekomstbestendig, want het terrein kan niet uitgebreid worden. In geval 
van stadsuitbreiding, een andere vervoerder, inzet van langere bussen of van een andere 
lijnvoering, staan de afmetingen van het busstation verbeteringen in de weg. 

                                                
1
 Voorbeeld eilandperron: nieuwe busstation AmsterdamCS, schema zie bijlage 2 

2
 Voorbeeld bus-bufferstation: Leiden Centraal en Alphen a/d Rijn, schema zie bijlage 2 
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Oplossingen 
Gemeente, hak de knopen over het busstation door, voordat de bouw van de bioscoop begint! 
Blijft het busstation aan de zuidzijde of verhuist het naar de noordzijde? 
 
Wanneer wordt gekozen voor een busstation aan de zuidzijde (stadszijde), dan is het de hoogste tijd 
de uitvoering ter hand te nemen. Busreizigers worden immers al jaren geconfronteerd met een 
vervallen busstation zonder behoorlijke wachtgelegenheid. Dit is geen visitekaartje voor de stad. 
 
Indien het busstation mogelijk naar de noordzijde verhuist, moet over de volgende punten nu al een 
beslissing worden genomen. 
1. Maak een keuze tussen een busstation met eilandperron of een bus-bufferstation. Onderdeel van 

die keuze is het accepteren van de consequenties van die keuze voor de benodigde ruimte. 
2. Kies voor een goede verbinding tussen het NS-station en het busstation. Dit vereist de inrichting 

van een looproute tussen het bioscoopcomplex en de spoordijk door. Bij de uitgang van het NS-
station komt ook de vierde stationslift. 

3. Garantie voor de sociale veiligheid van het gehele gebied door integratie of minstens afstemming 
met de bouwplannen voor stationshal met winkeltjes, hotel, bioscoop en busstation. Hier bestaan 
zeker mogelijkheden voor, die zowel voor de bioscoop-exploitant als de gemeente aantrekkelijk 
kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld een wachtruimte in het bioscoopcomplex met (mogelijkvanuit de 
bioscoop geëxploiteerde) horeca-voorzieningen. 

 
Het proces werkt een goede oplossing tegen 
Er is nog geen gemeentelijk besluit om het busstation naar de noordzijde te verplaatsen. De 
ontwerpopgaven worden niet in hun samenhang bekeken. 
Op dit ogenblik wordt met Arriva overlegd of het PvE voor het busstation op het huidige terrein 
inpasbaar is. 
Het is ons niet bekend met welke andere partijen de gemeente op dit moment  nog meer overlegt, 
bijvoorbeeld NS, ProRail, StedenbaanPlus, politie, brandweer enz. Ook zij zullen eisen hebben ten 
aanzien van het busstation. 
 
Wij hebben sinds juni 2010 aandacht gevraagd voor het busstation. Tot nu toe heeft dat geen 
concrete resultaten opgeleverd. 
 
Hieronder een feitelijk verslag van de stappen die we gezet hebben. 
a. 7 juni 2010 heeft het Reizigers Overleg Midden Holland (ROM, de voorganger van het dit jaar 

opgerichte Rocov Hollands Midden) als lid van de Klankbordgroep Spoorzone gevraagd wie het 
busstation gaat ontwerpen. Dit met het oog op mogelijke onaangename verrassingen i.v.m. het 
beschikbare terrein en de reconstructie van de Burgemeester Jamessingel. 

b. Het ROM is op 4 maart 2011 in contact gekomen met Dr. E. de Boer van de TU-Delft. Hij heeft 
onderzoek gedaan naar bestaande busstations en heeft ontdekt dat er veel fouten worden 
gemaakt bij het ontwerpen daarvan. Daaruit heeft de TU-Delft lering getrokken en een methode 
ontwikkeld om een busstation systematisch te ontwerpen. 

c. 31 mei 2011 is een gesprek geweest tussen de projectleider dhr. J. Kraeima van de Spoorzone en 
het ROM, waarin we voorstelden om de TU-Delft in de schakelen voor een ontwerp. Er volgde 
geen verdere actie. 

d. Op 9 maart 2012 was er een gemeentelijk bericht in de krant (AD) dat men op korte termijn het 
bioscoopcomplex wilde bouwen. 

e. Het ROM heeft op 26 maart 2012 een brief aan het College van B&W geschreven, waarin ze 
voorstellen vanwege de sociale veiligheid, bij ontwerp van de bioscoop al rekening zal worden 
gehouden met busstation. 

f. Op een informatiebijeenkomst van Rover afd. Gouda op 17 april 2012 met de projectmanager mw. 
H. Bottinga is duidelijk geworden dan nu toch echt onderzoek naar het busstation moet worden 
gedaan. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de TU-Delft van de gemeente Gouda opdracht 
gekregen om een ontwerp te maken. 



 

Pagina 3/7 

g. Begin juni heeft TU-Delft een eerste ontwerp bij de gemeente ingediend en daar kwam naar voren, 
dat het beschikbare terrein te klein is voor het goed functioneren van het busstation. Daar aan de 
bioscoop niets meer veranderd mag worden, komen ook de sociale veiligheid en logische en korte 
looproutes in het gedrang. 

h. Het ROM heeft contact gezocht met NS, StedenbaanPlus, de Goudse Schouwburg en Bureau 
Spoorbouwmeester. Van de eerste twee ontvingen we een doorverwijzing. Van de laatste is op 29 
augustus een positieve reactie ontvangen. 

i. 23 juli 2012 heeft het ROM een gesprek aangevraagd met de wethouders Kastelein en Ruwhof. 
Het gesprek vond vanwege vakanties, plaats op 17 september. Het Rocov Hollands Midden blijft 
betrokken bij het opstellen van een concept PvE van het busstation en als het concept PvE klaar 
is, zal ons advies worden gevraagd. Wel werd duidelijk dat er over de verplaatsing van het 
busstation nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

j. 18 oktober 2012 werd in de media het ontwerp gepresenteerd van het bioscoopcomplex. Volgens 
enkele kranten zou er ook een ingang komen aan de zijde van het busstation. 

 
Oplossing 
Wij pleiten voor een integraal ontwerp van het gebied waarbij alle betrokken partijen – en dus ook het 
Rocov Hollands Midden – een inbreng hebben. 
 
Tenslotte 
Wij begrijpen dat een OV knooppunt een aantrekkelijke bouwlocatie vormt, maar de bouwinitiatieven 
mogen nimmer de aanleg van een kwalitatief goed OV-knooppunt belemmeren. Op een OV-
knooppunt ligt de prioriteit bij het OV. 
 
 
 
B. Houweling 
 
Veenenburg 36 
2804 WZ Gouda 
Tel: 0182-53 90 82 
Mail: benno.houweling@planet.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Nadere specificatie van de knelpunten en vereisten voor een goed ontwerp 
2. Schema’s van eilandperron en bus-bufferstation 
3. Literatuuroverzicht 
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Bijlage 1. Nadere specificatie van knelpunten en vereisten voor een goed ontwerp 
 
 
Het terrein van het busstation is mogelijk te klein 
a. Het huidige busstation heeft 10 haltes en 9 bufferplaatsen, waar bussen tijdelijk geparkeerd 

kunnen worden. 
b. Rekening houdend met de standaard draaicirkels kwam het ontwerp van TU-Delft niet verder dan 

6 halteplaatsen en 3 bufferplaatsen, zowel bij het eilandperron als bij de visgraat-variant. 
c. Met kleinere draaicirkels is het mogelijk wat meer bussen op het terrein te “proppen”. Een 

eilandperron levert 8 haltes en 5 bufferplaatsen op. Een bus-bufferstation (zoals bijvoorbeeld 
Leiden Centraal en Alphen a/d Rijn) is compacter: de capaciteit is 7 halteperrons met 10 
halteplaatsen (door 3 verlengde perrons). Het aantal bufferplaatsen is 12. Alles gerekend met de 
12 meter standaardbus en een toegankelijke halte die aan de CROW-eisen voldoet (tenminste 
1,50 m breed zonder abri). 

d. De gemeente moet een keuze maken: 
- Als voor het compacte bus-bufferstation wordt gekozen is een wachtruimte voor reizigers, een 

eigen ruimte voor het buspersoneel en mogelijk een vervoerswinkel, ter hoogte van de 
bioscoop nodig. Daar moet bij de bouw van de bioscoop rekening mee worden gehouden. 

- Als voor een eilandperron wordt gekozen, kunnen deze voorzieningen op het eiland staan. 
(Een abri beschouwen we niet als een volwaardige wachtruimte, omdat die geen bescherming 
biedt als het erop aankomt: namelijk tegen regen met wind en/of koude.) Een eilandperron 
vraagt meer ruimte. 

e. Aparte uitstaphaltes hebben het voordeel dat de reizigers sneller bij de treinen zijn. Bovendien 
lopen uit- en instappende reiziger elkaar niet in de weg. Twee uitstaphaltes zijn met goed fatsoen 
op het busstation niet mogelijk. Een goed alternatief zijn twee uitstaphaltes tegenover de 
stationshal aan de noordzijde van de Burgemeester James Singel (BJS), na de 
voetgangersoversteekplaats. Maar dan moet het tracé van het fietspad op BJS aangepast 
worden. Een toegankelijke halte is minimaal 1,50 m breed. Voor de haltekom dienen een aantal 
Kiss & Ride plaatsen opgeofferd te worden. 

f. Er is op het busstation geen plaats voor treinvervangend busvervoer. Die zal elders gevonden 
moeten worden. De bussen vertrekken richting Hamstergat. Er zullen twee instaphaltes nodig zijn 
aan de noordzijde van de BJS op de Kiss & Ride-strook direct voor de voetgangers-
oversteekplaats. Voor de aankomende bussen geldt dat de uitstaphalte aan de zuidzijde van de 
BJS komt, in de zeer nabije omgeving van de stationshal. De aankomende bussen kunnen voor 
een bufferplek via de Statensingel naar op de Ridder van Catsweg rijden om daar te wachten.  
De haltes voor treinvervangend vervoer moeten voldoende breedte hebben. Vaak worden 
tourbussen ingezet met een laadklep voor het bagageruim onder in de bus. 

g. Het busstation zou meer ruimte kunnen krijgen door dubbel grondgebruik: kantoren boven het 
busstation. Een goed ontwerp met veel licht is nodig om een naargeestig en sociaal onveilig 
busstation te voorkomen. 

 
De toekomstbestendigheid 
a. Een busstation moet altijd de mogelijkheid hebben om later te kunnen uitbreiden. 

Stadsuitbreiding maakt wellicht een extra buslijn nodig. Na aanbesteding kan er weer een andere 
vervoerder komen met een ander PvE en ander materieel. Daarvoor moet voldoende 
reserveruimte aanwezig zijn. 

b. Een goed ontwerp is op de lange duur goedkoper in onderhoud (lifecycle management). 
 
Sociale veiligheid 
a. Het busstation wordt omsloten door de bioscoop, het perron van spoor 11 en een nog te bouwen 

kantoorgebouw, dat ’s avonds waarschijnlijk verlaten is. Gunstig voor de sociale veiligheid is dat 
de bioscoop aan de kant van het busstation een in- en uitgang krijgt. De flats aan de Ronsseweg 
staan te ver af om een gevoel van veiligheid te geven.  

b. De bioscoop heeft belang bij een veilige omgeving. Bezoekers die met de bus komen, willen ook 
’s nachts weer vertrekken vanaf een prettig busstation. Een onveilig busstation kost de bioscoop 
klanten. 
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c. Sociale veiligheid wordt bereikt als er relatief veel mensen in de buurt zijn en er sprake is van 
vrije zichtlijnen. Die zijn er als de wachtruimte van het busstation een zichtrelatie heeft met de 
bioscoop, de wachtruimte van de chauffeurs en horeca, die ’s avonds nog open is. Misschien is 
voor dat laatste wat te combineren met de bioscoop. 

d. Camera’s geven een zekere veiligheid, maar creëren geen aangename omgeving om te 
verblijven. 

 
Logische looproutes 
a. Een busstation dient logische en korte looproutes te hebben met de rest van het OV-knooppunt. 

De redenen zijn: 
- Reizigers hebben vaak haast bij het halen van trein en bus; 
- Een korte looproute is voor reizigers met een functiebeperking noodzakelijk en voor reizigers 

met bagage wenselijk; 
- Het OV-knooppunt dient goed toegankelijk te zijn door liften, gelijkvloerse instap tussen perron 

en trein en verhoogde toegankelijke bushaltes. 
- Het busstation moet ook voor vreemden gemakkelijk te vinden zijn. 

b. In het plan van de gemeente ligt het busstation achter de bioscoop verstopt. Reizigers die de 
stationshal uitlopen zien nog steeds niet het busstation. Men moet weten dat men op de BJS 
linksaf moet slaan om het busstation te bereiken. Veel richtingborden duiden op een slecht 
ontwerp. 

c. De bioscoop blokkeert een korte en logische looproute tussen fiets – bus en trein – bus, door een 
afgesloten expeditiehof te eisen, waar voor de veiligheid geen reizigers mogen komen. Daar 
hebben op een werkdag 9000 busreizigers hinder van. Die moeten om de bioscoop heen lopen. 

d. Uit informatie van de gemeente blijkt dat de expeditiehof met een gesloten muur vanaf de 
stationshal niet zichtbaar is. Volgens ons moet die doorgang zeker als vluchtroute open blijven. 

e. Er is nu een prima korte looproute tussen fietsenstalling en trein. Dat zou ook voor de looproute 
van fietsenstalling naar bus moeten gelden. 

f. De afgesloten expeditiehof is alleen te bereiken vanaf het busstation. Om hinder met het 
busverkeer te verminderen is tussen gemeente en Arriva afgesproken dat het expeditieverkeer 
niet tijdens spitsuren van het busstation gebruik mag maken. In de spits zouden dan reizigers dan 
veilig van de expeditiehof gebruik kunnen maken. In de rustige uren is er weinig conflict tussen 
expeditie en reizigers; vooral als er een eenvoudige afscheiding is tussen beide verkeersstromen. 

g. Het is maar de vraag of expeditieverkeer zo gevaarlijk is. Waar in de binnenstad van Gouda 
worden expeditieverkeer en voetgangers gescheiden? Hoeveel verkeer is er te verwachten voor 
bioscoop, enkele winkeltjes en hotel? Of krijgt het hotel een eigen expeditiehof? 

h. Het is nog onduidelijk hoe de looproutes worden van en naar de nog te bouwen vierde stationslift, 
die de verbinding vormt tussen stationstunnel, stationshal/busstation en spoor 11. 
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Bijlage 2 
 
 
Schema eilandperron (met zaagtand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema bus- bufferstation 
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Bijlage 3: Literatuur 
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- Reizigers Overleg Midden Holland, Voorwaarden voor een goed busstation (samenvatting op 

basis van informatie van TU-Delft en Arcadis), versie 4-10-2012. 
- Stedenbaan+. Visie op het aankomstdomein. Concept, januari 2011. 
 
Op de website www.rover.nl/gouda zijn deze documenten te vinden en te downloaden via het menu: 
Dossiers > Busstation. 
 


