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Nieuwsbrief Gouda Oost
De ambitie voor Gouda Oost is om een prettige woon- en leefomgeving te maken voor diegenen die er
wonen, winkelen, sporten, schoolgaan en spelen. De structuurvisie, de workshops met bewoners en
input van andere belanghebbenden hebben geleid tot het essay Gouda Oost. De uitwerking daarvan
staat in de stedenbouwkundige plannen. Een deel van de plannen is al gerealiseerd. Denk daarbij aan
het Zuidelijk Stempel West. Tevens kunnen wij melden dat wij verder gaan met onder meer Zuidelijk
Stempel Oost, het Middengebied en de Noordzijde van Gouda Oost. Wij blijven u op de hoogte
houden van de projecten voor de ‘Groene wijk aan de dijk’.  
 
Gouda Oost bestaat uit een aantal deelgebieden. Per deelgebied geven wij in deze nieuwsbrief aan
wat wij in de afgelopen periode gedaan hebben en wat wij gaan doen.
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Waterpunt in mei geplaatst
In ieder gebied in Gouda wil 'Gouda Goed
Bezig' een watertappunt realiseren. Vooral in de
gebieden waar veel kinderen en ouders komen
om te recreëren, te spelen of te bewegen. Het
watertappunt staat in het zicht en heeft zo een
maatschappelijke functie. Recent is in het Anne
Frankplantsoen een watertappunt aangebracht.
Dit is een mooie toevoeging voor het park en de
Goudse inwoners die in dit park komen.
Drinkwaterbedrijf OASEN is verantwoordelijk
voor het plaatsen en onderhouden van de
watertappunten. In de winter worden de
watertappunten weggehaald in verband met
kans op bevriezing, iedere lente worden de
tappunten weer teruggeplaatst.

Mini Keukenhof
Naar het gedachtengoed van voormalige
kinderwethouder Juwy Eissa is vorig jaar op 10
april 2019 het mini keukenhof officieel geopend.
Ook dit jaar mochten we weer genieten van de
bloemenpracht. 

Zuidelijk Stempel West
Trafohuisje anders gemetseld dan gepland
Het trafohuisje zou door bouwbedrijf de Graaf met delen van het metselwerk van De De Rijkestraat
van een nieuwe jas worden voorzien. Onverwachts is dit in opdracht van Stedin uitgevoerd. Dit komt
door een wisseling van de wacht bij Stedin. Het ziet er nu ook weer netjes uit, al is van het vooraf
bedachte 'special effect' in het metselwerk geen sprake van.
 
Ontwikkeling Sportlaan 83 (locatie voormalige land- en tuinbouwschool)
Er wordt de laatste hand gelegd aan een ontwerpbestemmingsplan dat voor de zomer gereed zal zijn.



Middengebied
Sloopwerkzaamheden afgerond aan de De Rijkestraat
Sloop en aannemingsbedrijf VSM heeft begin mei 2020 haar sloopwerkzaamheden opgeleverd. Dit is
later dan we bij aanvang hadden verwacht. De onverwachte aanwezigheid van leidingwerk in de straat
op een plek waar we die -ondanks grondig huiswerk vooraf- niet hadden voorzien, maakte dat de
geplande aanpak gewijzigd moest worden. De keldergaten zijn opgevuld met geëxpandeerde
kleikorrels en zand.

Uitslag prijsvraag
betongranulaat
Bij de start van de sloop van de
panden aan de De Rijkstraat
was een prijsvraag
uitgeschreven: Hoeveel kilo
betongranulaat zal er
uiteindelijk verwijderd worden?
Het antwoord is: 2.547,18 ton
(is 2.547.180 kilo) puin. De
winnaar van de prijsvraag die
het dichts bij het juiste gewicht
kwam, is Wim van der Hoeven,
gefeliciteerd. 

Grondverzet- en
opruimwerkzaamheden
Van Gelder is gestart met het
verwijderden van de laatste
leidingen, lantaarnpalen en
bestrating. Zij zullen het laatste
stukje voorbelasting en de
verticale drainage op de locatie
aanbrengen. Ook zullen zij het
zakken van de grond bijhouden
aan de hand van het uitlezen
van de zogenoemde
zakbakens.

Voorbereiding van de
nieuwbouw
Woonpartners is gestart met de
aanbesteding van de
bouwwerkzaamheden. Gezocht
wordt naar een aannemer die
de 20 huurappartementen wil
bouwen en de grond voor de
20 koopwoningen wil afnemen.
Het ontwerp van de woningen
zal door de aannemer worden
gedaan. Verwachting is dat we
na de zomer 2020 de eerste
ontwerpen aan de buurt
kunnen tonen. Om u allen in de
gelegenheid te stellen hier
kennis van te nemen, zal er
een informatiebijeenkomst
worden georganiseerd.
Omwonenden zullen hier



persoonlijk een uitnodiging voor
krijgen. 

Zuidelijk Stempel Oost
Grondwerk en rioleringswerkzaamheden 
Inmiddels hebben we een deel van de Eendrachtsweg en de parkeerplaats aan de Sportlaan
verwijderd. De bomen zijn gekapt en de speelplaats is opgeruimd. Een groot deel van de verwijderde
verhardingsmaterialen en speeltoestellen gebruiken we opnieuw elders in Gouda. Zeven bomen zijn
verplant.  
 
Na de sloop ruimt firma J. Bos & Zn. het hele terrein binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat
en Rutgersstraat verder op. Het terrein staat inmiddels in de bouwhekken. Deze zullen blijven staan
tot aan het einde van het project, naar verwachting in 2023.  
Eerst halen we de overige verhardingen weg en verwijderen we de riolering die over het terrein loopt
tussen de Teldersstraat en de Rutgersstraat. Daarna zullen de nutsbedrijven kabels en leidingen
verwijderen of verleggen. Aansluitend verwijderen we op een aantal plaatsen wegfunderingen, zodat
deze niet in de weg zitten voor het heien.  
Om te voorkomen dat het terrein in de toekomst niet te veel gaat zakken, wordt het hele terrein tot 2,5
meter hoog voorbelast met zand: in totaal meer dan 30.000 m3. Het duurt waarschijnlijk een jaar
voordat het overtollige zand weer zal worden verwijderd; een deel van het zand is dan weggezakt. Om
overlast door stuiven van het zand te voorkomen, zullen we dit behandelen.

Werkzaamheden
Afgelopen maart hebben de tijdelijke huurders
van de drie portiekflats van Mozaïek Wonen aan
de Eendrachtsweg en Verzetslaan de woning
verlaten. Het gas, water en elektra is kort
daarna afgesloten.

Vertraging van de sloop
De sloop van de drie portiekflats is uitgesteld
omdat de benodigde milieuvergunning nog niet
is ontvangen. We verwachten nu dat de
sloopwerkzaamheden in oktober 2020 kunnen
starten. Omwonenden ontvangen voorafgaand
aan de werkzaamheden verdere informatie van



Voorafgaand aan de bouwkundige sloop van de
flats is het nodig dat eerst alle asbesthoudende
materialen zijn verwijderd uit de woningen.
Denkt u daarbij aan ventilatiekanalen,
rioleringen en oude vloerzeilen. Dit is inmiddels
gebeurd in de flats aan de Eendrachtsweg, in de
flat aan de Verzetslaan is dat eind juli gereed.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het
bedrijf New Horizon. Zij zijn gespecialiseerd in
asbest verwijderen. Dat doen ze op een veilige
manier voor henzelf en de omgeving.  
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Jan Wildschut, projectleider bij Mozaïek
Wonen via telefoonnummer (0182) 69 29 69.

Mozaïek Wonen. Na de sloop en de
voorbelasting maken we tenslotte het terrein
bouwrijp en kan de bouw starten. Daar komen
we in een volgende nieuwsbrief op terug.
Gedurende het project kunt u van het verloop en
de planning van de werkzaamheden op de
hoogte blijven via website www.gouda.nl/ZSO

Rutgersstraat    
Werkzaamheden riool
Omdat de woningen in de Rutgersstraat
gedeeltelijk op het riool van de Sportlaan e.o.
waren aangesloten, heeft de firma Gebroeders
Van Vliet in april 2020 een nieuwe riolering
achter de Rutgersflat aangebracht. Daarbij is
ook het hemelwater afgekoppeld; dit loost nu
direct op het open water. De verwachting is dat
de riolering weer lange tijd probleemloos zal
functioneren. 

Locatie Oostvogel en Van
Heuven Goedhartsingel (VHG)



Uitvoering grondwerkzaamheden
Uit het eerste globale grondonderzoek is gebleken dat het PFAS gehalte in de bovenlaag van de
terreinen tussen de voormalige woongebouwen soms net ietsje hoger is dan toegestaan voor de
bestemming Wonen. In overleg met de toezichthoudende instanties wordt nu een aanvullend
onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal een werkplan worden opgesteld.  
 
Wat is PFAS?
PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen
is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. De stoffen komen in het milieu
door emissies uit fabrieken die de stoffen maken of gebruiken. Dit is in principe een locatie waar vanaf
de zestiger jaren woningen staan en waar openbaar gebied is. Industrie heeft hier niet gestaan.
Waarschijnlijk zijn deze stoffen in het verleden bij de ophoging van het gebied met grond van elders,
hier terecht gekomen. De exacte herkomst van de PFAS is onbekend.  
 
Is het gevaarlijk?
Nee, bij het onderzoek zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid geconstateerd. 

Knotwilgen gesnoeid op de Oostvogellocatie
Tijdens het snoeien van de knotwilgen is
gebleken dat een aantal knotwilgen zo ver
scheefhangen dat ze door de  beschoeiing
dreigen te groeien. Om de beschoeiing te
behouden, is besloten de knotwilgen te kappen
die te dicht op de beschoeiing staan. Binnenkort
wordt de kapvergunning aangevraagd. In
verband met flora en fauna zal pas in het najaar
2020 over gegaan worden tot de daadwerkelijke
kap van de bomen.

Dichten van de keldergaten van de oude
bebouwing
Gezien de PFAS problematiek heeft
Woonpartners aan de aannemer gevraagd om
de werkzaamheden van het vullen van de
keldergaten en het aanbrengen van de
voorbelasting in het gebied te splitsen. Helaas
zijn de geëxpandeerde kleikorrels, nodig voor de
aanvulling, in Nederland niet meer voorradig. Dit
is het gevolg van de maatregelen die genomen
zijn met betrekking tot de coronacrisis. Als de
grenzen weer opengaan en kleikorrels weer
aangevoerd kunnen worden, zal dit deel van de
werkzaamheden opgepakt worden.  

Nieuwbouwplanning
De aanbesteding van de bouw van het
appartementengebouw wordt gelijktijdig en op
een zelfde wijze opgestart als het
Middengebied. Dit betekent dat we ook hier
verwachten na de zomer 2020 de eerste
ontwerpen aan de buurt te kunnen tonen. De
omwonenden zullen uitgenodigd worden voor de
informatiebijeenkomst die ook de start
bijeenkomst wordt voor de inrichting van het
openbaar gebied. Middels workshops met de
buurt geven we het openbaar gebied vorm; het
stedenbouwkundig plan en de richtlijnen van de
gemeente zijn daarbij het uitgangspunt.



Wonen met zorg
Op de Oostvogellocatie staat nieuwbouw
gepland voor een complex met 30
appartementen. Hiervan zijn circa 10 woningen
bestemd voor de huisvesting van een
kleinschalige woongroep voor
(jong)volwassenen met een verstandelijke
beperking. Om dit plan te verwezenlijken voert
Woonpartners Midden-Holland voorbereidende
gesprekken om een
samenwerkingsovereenkomst te sluiten.  

Voorbelasting in relatie tot
inrichtingstekening
Het toekomstig maaiveld van de Oostvogel-
locatie komt deels hoger te liggen dan het
huidige maaiveld. Ter plaatse van het aan te
leggen parkeerterrein en het voetpad heeft
Woonpartners een voorbelasting aangebracht.
De reeds hoger gelegen gebieden worden
zonder voorbelasting later opgehoogd. Na de
nieuwbouw wordt het terrein heringericht.     



Gedenklaan/Voorwillenseweg
Stand van zaken/Bestemmingsplan
Nadat het bestemmingsplan in december 2019 onherroepelijk werd, zijn de gemeente en Janssen de
Jong gestart met de voorbereiding. Inmiddels zijn er bomen gekapt en wordt de omgevingsvergunning
voor de woningen binnenkort aangevraagd. De 6 tweekappers en 12 rijwoningen gaan naar
verwachting dit najaar in de verkoop. Start bouw is voorzien in het voorjaar van 2021. Meer informatie
op: www.voorwillens.nl
 
Herinrichting (en verbreding) van de Voorwillenseweg
Begin 2021 wordt een deel van de Voorwillenseweg opgehoogd. Het gaat om het gedeelte tussen de
Marathonlaan en de Bernadottelaan. De ophoging vindt plaats om wateroverlast in de toekomst te
voorkomen. Gemiddeld wordt de weg 25 cm opgehoogd. De gemeente en het gecontracteerde
ingenieursbureau zijn op dit moment bezig met het opstellen van het schetsontwerp. Hierbij gebruiken
ze alle informatie die voorhanden is. De gemeente neemt ook de inbreng van de aanwonenden van de
Voorwillenseweg in de eerste schetsontwerpen mee: het verbeteren van de verkeersafwikkeling, de
verlichting, de bermen. Ook de aandacht voor bomen is erg belangrijk voor het aangezicht van de
Voorwillenseweg.
Meer informatie vindt u op de projectwebsite van de gemeente: www.gouda.nl/voorwillenseweg.

Hoe blijft u op de hoogte?
Om u blijvend op de hoogte te houden wordt deze nieuwsbrief twee maal per jaar uitgegeven. De
volgende nieuwsbrief ontvangt u medio december 2020 van ons. 
Aanmelden kan bij Wijkteam Gouda Oost via info@wijkteamoost.nl.

Woonpartners 
Coenecoop 6 
2741 PG Waddinxveen

T (0182) 64 64 64 
info@woonpartners-mh.nl 
www.woonpartners-mh.nl
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