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Inleiding en leeswijzer

Het essay is het resultaat van een proces van 
een aantal maanden, waarin we gestudeerd 
hebben op de ruimtelijke structuur, met de 
lokale bevolking hebben gesproken over de 
opbouw en het functioneren van de wijk en een 
aantal scenario’s hebben ontwikkeld voor de 
toekomst. 

Het essay bestaat nu uit drie delen.

In het eerste deel wordt een beeld geschetst 
van de toekomst van de wijk, in de vorm van 
posters, aanplakbiljetten, advertenties en aan-
kondigen. Deze geven een kijkje in het leven in 
de wijk na de stedelijke vernieuwing.

We hebben gekozen voor deze wijze van vertel-
len omdat ze makkelijk leesbaar is. Bovendien 
toont ze aan dat fysieke ingrepen niet los gezien 
kunnen worden van de sociale- en culturele 
programma’s die in een omgeving ontwikkeld 
worden.

Het tweede deel beschrijft de voorgestelde 
ruimtelijke ingrepen in Gouda Oost. Via deze 
ingrepen wordt Gouda Oost vernieuwd. Ook 
wordt in dit deel de fasering van de ruimtelijke 
ingrepen beschreven, waardoor de bestaande 
bewoners in Gouda Oost kunnen blijven wonen 
tijdens de stedelijke vernieuwing. Gelijktijdig 
ontstaat er een verdiencapaciteit waardoor ver-
beteringen (deels) betaald kunnen worden.

Het derde deel geeft een meer specifieke ana-
lyse van de huidige opbouw van Gouda Oost, 
en geeft aan op welke punten verbeteringen 
gemaakt kunnen worden. Het beargumenteert 
de voorstellen uit het tweede deel op een hoger 
abstractieniveau. Daardoor geeft het ook instru-
menten ten behoeve van de verdere uitwerking 
van plannen.
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Deel 1: 

Beelden uit de 
toekomst van 
Gouda Oost
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VOETBAL TOERNOOI
Cruyffcourt Sportpark Oost , aanvang 11.00 TEAMS:

Goverwelle Boys
Team Oosterwei

Connexxion Sportive
Korfbal Vereniging Vreewijk

de Estafetteflatte
Club Korte Akkeren

Hockey Club Bloemendaal
TEAM R EN M
Jodan Boys 8

ZATERDAG 08 MEI 2010:    Het Grote Verzetsbuurt Bevrijdingsdag

Spaghetti van Menetti

dinsdag avond 5 okt. om 20.00 uur 

Koning van Katorenwoensdag avond  13 okt. om 20.30

Brede School de Oosterweide Lokaal 2F (tweede verdieping)

Arabische vertaling aanwezig ! 

Vaders Voorlees Les Vaders Voorlees Les 
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Exotische Braderie

Gouda Oost 

etenMarokkaanse en Nederlandse kunst en handwerk markt

drinken

turks fruit workshop

goudse kaas eet wedstrijd 

tajine kook cursus

Tijdens dit evenement opent op Sportplein 5 in Oosterwei de El Hema, 
de Arabische variant op het oerhollandse warenhuis.
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Deel 2: 

Wat gaat er gebeuren?
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Brede School/Veiligheidshuis/Gezondheids-
centrum 

Eind 2009 wordt begonnen met de bouw van 
de Brede School, centraal gelegen in de wijk. 
Deze Brede School, met het daarin opgenomen 
Buurtservicecentrum, is het platform voor so-
ciale vernieuwing in de buurt; vanuit de school 
kunnen programma’s gedraaid worden die de 
bevolking beter bij de buurt betrekken en die 
zorgen dat de ouders beter geëquipeerd zijn 
hun kinderen op te voeden. Naast de school is 
er mogelijk plek voor het nieuwe gezondheids-
centrum en/of  een ‘Veiligheidshuis’.

moskee

Nieuw commercieel centrum en moskee

De locatie van Sporthal De Springers, ten 
zuiden van de Sportlaan, is vanuit het perspec-
tief  van de winkels de ideale plek. Er is genoeg 
ruimte voor twee complementaire supermark-
ten die samen een groter gebied bedienen. Dat 
maakt de locatie extra aantrekkelijk voor de ves-
tiging voor de ondernemers uit de buurt. Door 
de mogelijkheid van parkeren, kunnen klanten 
het centrum gemakkelijk bereiken. 

Op deze locatie kan ook de moskee snel een 
plek krijgen. Een moskee op deze prominente 
zichtlocatie moet er aantrekkelijk en heden-
daags uitzien. 

Op het dak van het centrum kunnen wonin-
gen komen, zodanig geplaatst dat ze uitzicht 
hebben op de IJssel en de polders. Vanaf  het 
groene dak wordt een verbinding gelegd met de 
groenstructuren langs de rivier.
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Zicht op wijk/entree

Aan de zuidzijde wordt vanaf  de Sportlaan (en 
het nieuwe commerciële centrum) een heldere 
entree naar de wijk gemaakt door middel van 
een ruime straat langs het water. Hier toont de 
wijk zich. Aan het einde van deze noord-zuid 
gracht bevindt zich een oriëntatiepunt, bijvoor-
beeld in de vorm van een bijzonder gebouw. 
Aan de noordzijde van de Sportlaan komt een 
plein met additionele voorzieningen: groeps-
woningen, horeca, dienstverlening en eventueel 
gezondheidscentrum. Het plein heeft een grote 
verblijfskwaliteit en vormt het tweede oriëntatie-
punt. Daar kunnen ook evenementen en mark-
ten plaatsvinden.  

Sportpark

Door de sportvelden aan de zuidzijde van de 
Sportlaan in te dikken ontstaat de mogelijkheid 
om aan de zuidkant van de sportvelden vijf  vel-
den te realiseren. Ten noorden van de Sportlaan 
is ruimte voor een publiek sportpark, inclusief  
bijvoorbeeld een Cruijffcourt en een skatebaan. 
In het Sportpark is plaats voor een clubhuis en 
een woongebouw, een derde oriëntatiepunt.

Toekomstig SportPark Gouda Oost
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Potentieel

geen prioriteit

autonome ontwikkeling

direct beschikbaar

renovatie + toevoeging op bestaand gebouw

sloop nodig

ontwikkeling hangt af  van grondbezit

nieuwe groene 
kavels

locatie langs 
hoofdas, accent

nieuwe brede 
school locatie
autonome 
ontwikkeling

mogelijke 
verdichting,
begeleiden profiel

oude school
ontwikkeling 
voorzieningen 
langs hoofdas, 
fuctioneert als 
entree van de wijk

direct 
beschikbaar kavel

herontwikkelen 
onderwijs locatie 
aan 
Voorwillenseweg:
Oosterweide 
verhuist naar 
brede school 
locatie, 
ontwikkeling vrije 
kavels rondom 
cul de sac

direct 
beschikbare kavel

locatie geschikt 
voor ontwikkeling
gezondheidscen-
trum en/of  
veiligheidshuis

huidige centrum 
slopen, 
weerstand 
weghalen
groen wonen

locatie langs 
Sportlaan 
geschikt voor 
plein ontwikke-
ling, woon/werk 
woningen 

goede woon- 
locatie in het 
groen langs de 
Sportlaan

mogelijkheid tot 
behouden  en 
verbeteren lage 
huur woningen, 
nieuwbouw en 
differentiatie

locatie aan 
IJsseldijk goed 
voor hoogbouw 
woonfunctie met 
uitzicht, plint aan 
Sportlaan 
geschikt voor 
supermarkten 
ivm route + 
parkeren

,

Eilandsgewijze vernieuwing

Gouda-Oost kan eilandsgewijs vernieuwd wor-
den. De maat van de eilanden wordt bepaald 
door de nieuwe, meer transparante verkave-
ling, en door de mogelijkheid om binnen een 
eiland een gemeenschappelijk element aan te 
leggen, zoals een speelplaats of  een tuin.

Aan de noordzijde, langs de Voorwillenseweg, 
kunnen grondgebonden woonmilieus worden 
gerealiseerd, gericht op het water. Ter plekke 
van het huidige centrum sluit de nieuwe be-
bouwing aan bij de groene singelstructuur. 

Hoe de portiekflats langs de Dunantsingel 
en in het zuidelijk stempel precies vernieuwd 
kunnen worden moet nog onderzocht worden. 
In ieder geval zal het westelijk deel van het 
zuidelijk stempel drastisch vernieuwd worden 
om het plein en de entree te accommoderen.

De overige delen, in drieën gesneden door de 
nieuwe verbindingsstraten naar de Sportlaan 
(mogelijk gemaakt door de verwijdering van 
de bestaande rijtjes), kunnen gerenoveerd 
worden, of  vervangen worden door middel 
van sloop en nieuwbouw. In ieder geval zal de 
openbare ruimte in de blokken moeten worden 
ge-ont-anonimiseerd.

Het noordelijke stempel en Oud-Goverwelle zijn 
daarbij in het geheel nog niet genoemd. Op 
de langere termijn zal met name ook voor het 
noordelijke stempel een verbeteringstrategie 
ontwikkeld moeten worden.

Potentieel

geen prioriteit

autonome ontwikkeling

direct beschikbaar

renovatie + toevoeging op bestaand gebouw

sloop nodig

ontwikkeling hangt af  van grondbezit

nieuwe groene 
kavels

locatie langs 
hoofdas, accent

nieuwe brede 
school locatie
autonome 
ontwikkeling

mogelijke 
verdichting,
begeleiden profiel

oude school
ontwikkeling 
voorzieningen 
langs hoofdas, 
fuctioneert als 
entree van de wijk

direct 
beschikbaar kavel

herontwikkelen 
onderwijs locatie 
aan 
Voorwillenseweg:
Oosterweide 
verhuist naar 
brede school 
locatie, 
ontwikkeling vrije 
kavels rondom 
cul de sac

direct 
beschikbare kavel

locatie geschikt 
voor ontwikkeling
gezondheidscen-
trum en/of  
veiligheidshuis

huidige centrum 
slopen, 
weerstand 
weghalen
groen wonen

locatie langs 
Sportlaan 
geschikt voor 
plein ontwikke-
ling, woon/werk 
woningen 

goede woon- 
locatie in het 
groen langs de 
Sportlaan

mogelijkheid tot 
behouden  en 
verbeteren lage 
huur woningen, 
nieuwbouw en 
differentiatie

locatie aan 
IJsseldijk goed 
voor hoogbouw 
woonfunctie met 
uitzicht, plint aan 
Sportlaan 
geschikt voor 
supermarkten 
ivm route + 
parkeren
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Kenmerken vernieuwing op blokniveau

Er bestaan veel aantrekkelijke voorbeelden 
van vernieuwing op blokniveau. De vernieu-
wing moet zodanig uitgevoerd worden dat de 
huidige bewoners in Gouda Oost er ook in de 
toekomst kunnen blijven wonen en een woon-
carrière kunnen maken. Tevens moet er ruimte 
voor nieuwe bewoners zijn.

Een aantal stukken kan gerenoveerd worden. 
Dat is aantrekkelijk, omdat bepaalde groepen 
onder de huidige bewoners gebaat zijn bij lage 
huren en omdat er zo voor starters ‘kluswonin-
gen’ vrij kunnen komen.
 
De nieuwbouw kan divers zijn. Er kunnen 
grondgebonden woningen worden gemaakt, 
met name in de noordelijke delen. Hier is ook 
ruimte voor luxe woningen. Aan de zuidzijde is 
het wonen stedelijker.
Bij vernieuwing verdient de openbare ruimte 
zorgvuldige aandacht. Deze moet minder 
neutraal worden. Dat kan gerealiseerd worden 
door de ruimte op te delen in kleinere eenhe-
den, door straten beter te laten begeleiden 
door (toe te voegen) bebouwing, door ruimte 
collectief  of  individueel te privatiseren, of  
door delen (in contrast met de nieuwe tuinen) 
te verstenen. 

16



E
ss

ay
 G

ou
d
a 

O
os

t
•	

: 
D

ee
l 
2
  
- 
 W

at
 g

aa
t 

er
 g

eb
eu

re
n
?

Sportlaan/fietsroute

De lange lijnen in de stad worden verbeterd 
door de Sportlaan te upgraden en door een 
fietsroute tussen centrum en Goverwelle aan te 
leggen, ten noorden van het Sportpark.
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fase 3: 
1. nieuwbouw vervangende seniorenwoningen en groepwonen 
allochtone ouderen
2. nieuwbouw voorm. centrumlocatie
3. verplaatsen bewoners naar parklocatie
4. slopen galerijflats

fase 5: 
1. verplaatsen bewoners
2. renoveren/nieuwbouw galerijflats

fase 4: 
1. nieuwbouw + vervangende woningen + plein
2. verplaatsen bewoners naar nieuwe plein locatie, renoveren/
nieuwbouw flats

autonome ontwikkelingen
1. accent op locatie galerijflat
2. realiseren gezondheidscentrum en/of veiligheidshuis
3. bouw nieuwe grondgebonden woningen
4. realiseren SportPark

fase 1: 
1. slopen De Springers
2. nieuwbouw moskee

fase 2: 
1. nieuwbouw nieuw winkelcentrum (3000m2) + woningen
2. slopen school
3. verhuizen winkels naar De Springers locatie, slopen oude 
centrum

1
2

1

1
1

4

3

31
2

3

2

2

3

3

4

4 2
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autonome 
ontwikkeling

toegevoegd 
programma

Fase 5

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

autonome 
ontwikkeling

toegevoegd 
programma

Fase 5

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fasering

De fasering is zodanig dat mensen binnen de 
wijk geherhuisvest kunnen worden. Daartoe 
wordt er begonnen met het nieuwe commercië-
le centrum. Ook de moskee wordt vlot gebouwd.
Hiermee komt de huidige knoop in het midden 
van Oosterwei vrij en ontstaat er schuifruimte.

Een aantal plekken staat wat betreft de fasering 
los van de vernieuwingsoperatie. Daarbij is het 
met name voor de herschikking van de sportvel-
den aan te bevelen vlot te werk te gaan.
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Deel 3: 

De Argumenten
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Wijk zoekt identiteit

Gouda-Oost is een opmerkelijke wijk. Ze is op-
gebouwd in drie delen, Vreewijk (vanaf  1947), 
Oosterwei (vanaf  1957) en de Sportbuurt 
(gereed eind jaren ’60). Aan de noordzijde ligt 
de Voorwillensweg, een waterrijk lint dat zich 
weinig aan deze opdeling gelegen laat liggen.

Het is een wijk  die vaak gekenschetst wordt als 
na-oorlogs, maar die duiding is vooral geba-
seerd op de tijd waarin ze gebouwd werd. Veel 
van de algemeen gewaardeerde kenmerken van 
na-oorlogse wijken gaan voor Gouda Oost niet 
op. 

De wijk heeft geen opbouw uit lange lijnen, die 
zorgen voor transparantie en aansluiting op de 
grotere schaal. De wijk heeft geen zorgvuldig 
gepland centrum met voorzieningen. De wijk 
heeft geen krachtige groenstructuur die aansluit 
op de grotere groengebieden in de omgeving. 
De wijk is niet gelegen tussen binnenstad en 
autoweg. 

De wijk is meer een verzameling kleine gebied-
jes; soms prettig en mooi, soms niet (meer). 
Een serie incidenten. 

Een serie incidenten, echter, die gelegen is in 
een prachtige omgeving, vlak bij de Hollandse 
IJssel en het Goudse Hout, op korte afstand van 
het centrum, met veel groen in de buurt. Een 
wijk waarin weliswaar samenhang ontbreekt 
maar die daardoor juist veel mogelijkheden 
heeft zich in de toekomst te vernieuwen.

De meest voor de hand liggende benadering van 
een wijk, namelijk om deze als één geheel te 
zien met als gevolg daarvan een natuurlijk cen-
trum en natuurlijke samenhang, brengt meestal 
een zekere ingewikkeldheid ten aanzien van 
veranderingen met zich mee. Gelukkig gaat zo’n 
benadering maar ten dele op voor Gouda-Oost.
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Lange lijnen

Gouda-Oost is nu nog, uit het Engels vertaald, 
het ‘einde van de lijn’. 

Oost ligt letterlijk ingeklemd op het laagste punt 
tussen spoorlijn en IJsseldijk: over de gehele 
breedte van Gouda Oost is er in noord-zuid rich-
ting geen ontsluiting van de wijk. Aan de oost-
zijde werkt de aaneenschakeling van sportvelden 
als fysieke barrière van Oost naar Goverwelle. 
Alleen de Sportlaan weet de omheiningen van de 
groene gordel te doorboren. In oostelijke richting 
kent Gouda Oost een trechterwerking in de infra-
structuur. Vanuit de Joubertstraat zijn er zes toe-
gangswegen naar Gouda Oost, tussen Vreewijk 
en Oosterwei nog maar twee en een fietspad, en 
van Oosterwei naar Goverwelle zijn slechts de 
Sportlaan en het fietspad langs de Voorwillense-
weg over. Vanuit het centrum van Gouda gezien 
lopen alle wegen (op de Sportlaan na) dus dood 
in Gouda Oost. Doordat de drie buurten afzon-
derlijk zijn ontworpen is er nooit een wijkbreed 
infrastructureel netwerk ontstaan.

Dat gebrek aan lange, doorgaande lijnen heeft 
negatieve gevolgen. De wijk heeft geen gezicht 
naar buiten toe. Het voorzieningenniveau is be-
perkt vanwege de gebrekkige bereikbaarheid. De 
potentiële woonkwaliteiten worden niet ten volle 
benut. 

Deze problemen worden versterkt door de op-
bouw van de wijk op het kleinere schaalniveau. 
Vanaf  de Sportlaan, de enige doorgaande weg, is 
Oosterwei nauwelijks toegankelijk. En ook binnen 
de buurten zijn de verbindingen slecht, met veel 
cul-de-sac’s en te lange gebouwen. 

blok openbreken

het laagste punt... tussen trein en dijk

Hoe verder Oost hoe minder aansluitingen
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Bron: www.routenet.nl, optimale fietsroute naar Markt Gouda Marathonlaan 235 naar Markt
afstand 2,3 km
fietstijd 10 min

Tobias Asserstrat 40 naar Markt
afstand 1,4 km
fietstijd 6 min

Vrijheidslaan 40 naar Markt
afstand 1,8 km
fietstijd 8 min

optimale fietsroutes kruisen elkaar pas 
buiten Gouda Oost

cul-de-sac

onduidelijke routing kan vaak eenvoudig 
verhelderd worden 
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Weerstand

Door het ontbreken van een verkeersnetwerk, 
zowel op de grotere schaal als binnen Gouda-
Oost zelf, ontstaan er opstoppingen. 

Met name het geïmproviseerde centrum dat 
ontstaan is langs de De Rijkestraat ligt erg 
onhandig. Het verkeer moet zich door moeilijke 
bochten wringen, er zijn parkeerfiles, en in de 
kleine openbare ruimte zitten verschillende 
bevolkingsgroepen elkaar in de weg. Winkelende 
moeders, hangende berbers, puberende jonge-
ren. Het ‘centrum’ fungeert als een weerstand 
in de wijk.

Om Gouda-Oost beter aan te laten sluiten op 
de wijdere omgeving moet het netwerk van 
verbindingen verbeterd worden, en dient de 
‘weerstand’ weggenomen te worden. Als dat 
gebeurt, wordt het ook mogelijk vraagstukken 
over sociale samenhang en voorzieningen, die 
op verschillende schaalniveaus spelen maar die 
zich nu vooral concentreren op de De Rijkes-
traat, meer geëigende plekken te geven, waar-
door de wijk beter zal gaan functioneren.

Een wijk als Gouda-Oost functioneert namelijk 
niet op één schaalniveau; het is een complex 
geheel van betrekkingen die zich soms op heel 
verschillende schalen af  kunnen spelen: de 
schaal van Gouda, de schaal van de oostkant 
van Gouda, de wijk, de buurt, het blok, het 
gebouw. Door het verbeteren van de interne en 
externe verbindingen en slim programmeren 
kan Gouda-Oost ontward worden, en zich beter 
richten op de omgeving.

De Brede School komt  op een prima plek te 
liggen, midden in de buurt en goed bereik-
baar te voet of  de fiets. Door deze ligging 
kunnen kinderen en ouders de school makke-
lijk en veilig bereiken.

Het commerciële centrum zal beter functio-
neren als het een groter verzorgingsgebied en 
meer ruimte heeft. Het is goed denkbaar dat 
er twee supermarkten er naast elkaar zitten, 
met daaraan toegevoegd kleinere winkels. 
De zuidkant van de Sportlaan is daarvoor 
de aangewezen plek: hier kan snel gebouwd 
worden en is er ruimte voor gratis parkeren, 
zodat ook klanten van buiten de wijk het kun-
nen bezoeken.
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bedieningsgebied centrum
blauw = huidige centrum

rood = centrum aan de sportlaan 

huidige centrum functioneert als bottle-neck
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Uit workshops met bewoners hebben we 
geleerd dat de sociale plekken in de wijk 
niet goed liggen. Groepen mannen, jongens, 
kinderen en vrouwen hebben elk behoefte aan 
hun eigen plek. Buurtjes functioneren vaak 
rondom een speelplek of  een tuin. 

In de huidige situatie zitten de sociale plek-
ken elkaar vaak in de weg, waardoor de 
zwakkere groep vaak in de verdrukking komt. 
Tuinen, speel- en sportfaciliteiten en hang-
plekken dienen zorgvuldig uit elkaar geplaatst 
te worden.

27

speelplekken

algemene kaart (veel nederlandse gezin-
nen winkelen in Goverwelle)

vrouwen in de buurt



Netwerk en differentiatie

In de stedenbouw bestaat de theorie van het 
raster; een neutrale ruimtelijke structuur van 
verbindingen. Deze theorie stelt dat, doordat 
het raster alles met alles verbindt, de invulling 
van velden binnen het raster heel divers kan 
zijn. Er is namelijk geen hiërarchie tussen de 
verschillende onderdelen of  functies. Binnen 
het raster kunnen onderdelen eenvoudig naast 
elkaar bestaan. Het raster heeft, volgens de the-
orie, voordelen. De onderdelen zelf  kunnen zich 
namelijk onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. 
Dat betekent dat als er bijvoorbeeld veranderin-
gen zijn in maatschappij of  economie, de stad 
per veld aangepast kan worden zonder samen-
hang te verliezen. 

Gouda-Oost is nu al heel divers. Per buurtje zijn 
er andere woningtypen en andere bewoners, 
met soms forse verschillen op korte afstand. In 
die zin lijkt de invulling van Gouda-Oost al op 
die van een rasterstad. Verbeteringen in de ver-
keersstructuur kunnen er dan voor zorgen dat 
veranderingen in de wijk eenvoudiger worden, 
en dat verschil binnen de wijk toe kan nemen. 
De verschillende buurtjes kunnen elk gekarak-
teriseerd zijn door hun specifieke ligging en 
kwaliteiten. 

Daarmee wordt het mogelijk in de toekomst 
niet alleen de bestaande bewoners in de wijk 
te laten blijven wonen, maar ook om nieuwe 
woonmilieus voor nieuwe bewoners te maken. 
Gouda-Oost kan zich redelijk eenvoudig ontwik-
kelen tot een veel aantrekkelijker wijk. 

28

gridstructuren wereldwijd

wegen hebben een onoverzichtelijk en rommelig profiel 

het verhelderen en gladtrekken van het profiel zorgt voor rust
Landschapsplan Gouda-Oost, Ingenieursbureau Den Haag, 2006
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villa’s en tweekappers

rijtjeswoningen

galerij en portiek flats

diversiteit woontypologien, er komen slechts drie onderscheidende 
woningtypologien voor in Gouda Oost
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Gastvrij Gouda-Oost

Om van Gouda-Oost een aantrekkelijker wijk te 
maken zal begonnen moeten worden met de 
Sportlaan. Hoewel het nu de enige doorgaande 
weg in de wijk is, ziet de Sportlaan er uit als 
een achterkant. Een achterkant waaraan wel 
wat veranderd kan worden, omdat het, vanuit 
de grote schaal gezien, de logische entree tot 
de wijk is.

Er is, met de sloop van De Springers en de 
rijtjes woningen aan de noordkant, langs de 
Sportlaan ruimte voor nieuwe functies met 
voorkanten en ook, even belangrijk, mogelijkhe-
den om dwarsstraten te maken, de wijk in. Hier 
toont ‘Gastvrij Gouda-Oost’ zich. De sloot vanaf  
De Springers zou zich in noordelijke richting 
kunnen ontwikkelen tot een brede gracht als 
hoofdentree van de wijk.

Sluis aan de IJssel, Gouda-Oost
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Sportlaan is nu de achterkant van de wijk

terwijl de laan grote potentie heeft als entree naar de wijk
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Huphup

De omgeving van de Sportlaan biedt veel 
kansen voor de wijk. De nieuwe entree kan snel 
gebouwd worden, door het commerciële cen-
trum en de moskee aan de zuidkant te bouwen, 
waardoor er vervolgens aan de De Rijkestraat 
weer ruimte ontstaat. 

De sportvelden, nu afgesloten en gebruikt door 
verenigingen, vormen een barrière en tussen 
de buurten en met het landschap. Bovendien 
is het jammer dat de bewoners zelf  nauwelijks 
gebruik maken van de faciliteiten. De bevol-
kingsgroepen in Gouda-Oost laten zich moeilijk 
voegen in het verenigingsleven.

Met de komst van de winkels kan door en langs 
het centrum een verbinding met het landschap 
langs de Hollandse IJssel gemaakt worden. 
Ook is er een herorganisatie mogelijk van de 
sportvelden. Hiermee kan een gedeelte van het 
sportpark weer publiek worden; een echt sport-
park voor de buurt. Het nieuwe sportpark vormt 
een verbinding tussen Oosterwei en de Sport-
buurt, als onderdeel van een fietsroute tussen 
centrum en Goverwelle. Landschapsplan Gouda-Oost, Ingenieursbureau Den Haag, 2006

Verbinden buurt met de Hollandsche IJssel

Het plein over de Sportlaan heen trekken zorgt voor een overzich-
telijk en transparant plein (sociale controle)
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Sportcultuur

Sport is belangrijk, en het ligt voor de hand om 
in een wijk met een Sportlaan, een Sportbuurt 
en een grote hoeveelheid jongeren hier veel 
aandacht aan te geven. Een meer publiek Sport-
park, met bijvoorbeeld een Cruijff  Court, een 
skatebaan en een basketballcourt, is hiervoor 
een eerste start.

Er zijn veel manieren waarop sport kan bijdra-
gen aan de wijk. Sport geeft identiteit, zowel 
aan een wijk, als aan groepen mensen en aan 
individuen. Sport verbroedert. Sport geeft 
structuur en stelt regels. Sport bevordert de 
gezondheid. Sport is een belangrijke economi-
sche factor. 

Vanuit het Sportpark kunnen programma’s 
georganiseerd worden voor de jongeren uit de 
buurt. Er kunnen competities opgezet worden 
tussen verschillende buurten. Er kunnen ook 
economische functies rondom de sport gesti-
muleerd worden; een uitgebreide fysio-fitness 
in het gezondheidscentrum, een winkel voor 
sportvoeding, een consultancy. Door sportfunc-
ties over de wijk te verspreiden ontstaat langza-
merhand een bijzondere identiteit. 

Cruyffcourt Maastricht

sport zorgt voor teamspirit
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Microstrategie Openbare Ruimte

Het slim toevoegen van sportfuncties kan 
onderdeel zijn van de bredere strategie om 
plekken van samenkomst, zoals speelplekken, 
hangplekken en ontmoetingsplekken voor vrou-
wen zodanig te organiseren dat ze elkaar niet in 
de weg zitten maar bijdragen aan de gemeen-
schapsvorming in de wijk.

Het geven van concrete bestemmingen aan het 
nu nog anonieme groen heeft hoge prioriteit. 
Uit interviews met bewoners blijkt dat daar 
veel behoefte aan is. Veel vrouwen ervaren de 
aanwezigheid van grote groepen mannen bij het 
winkelcentrum als onprettig; het geeft sociale 
druk. Jongeren geven overlast. Vrouwen worden 
regelmatig lastig gevallen op hun eigen plekken 
van samenkomst door jongeren die daar ook 
rondhangen. Verschillende groepen jongens en 
meisjes beconcurreren elkaars ruimte. En jonge 
kinderen vinden lastig beschutte speelplekken 
en veilige routes naar school. 

Naast het aanleggen van kindlinten, een plein 
en een aparte plek voor jongeren in het Sport-
park is het ook nodig het anonieme groen, 
bijvoorbeeld in het zuidelijk deel van Oosterwei, 
dat nu verloederd is en sociaal onveilig wordt 
gevonden, aan te pakken. Door gedeeltelijke 
privatisering, in de vorm van individuele en 
collectieve tuinen, kan het groen weer door de 
bewoners toegeëigend worden en daarmee ook 
een sociale functie krijgen: het beheer en het 
gebruik worden gedeeld.

Iedereen is het er over eens dat juist sociale 
plekken bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid in 
de wijk. Er is in Gouda-Oost een aantal voor-
beelden te geven van buurtjes die zich juist 
rondom zo’n plek gevormd hebben. Het ontwik-
kelen van een microstrategie voor doelgroepge-
richte openbare ruimte en tuinen samen met de 
bewoners, kan drastische verbeteringen in de 
leefbaarheid opleveren. 

Speelplek Kopenhagen , BIG Architects

Ravotplek in Gouda Oost?

Speelplek pres de Lyon, BASE 
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kwaliteit water benutten voor woningen

Er kan op verschillende manieren 
omgegaan worden met de 

bestaande gallerij flats in het 
zuidelijke stempel. Privatisering 

binnenterrein, deels sloop, 
uitbreiding en dichtzetten bin-

nenhof, verhoogd binnenterrein 
maken met daaronder parkeren, 

etc.

Wonen in het groen (Baumschlager Eberle)

Woonmilieus

De eilandsgewijze ontwikkeling en de micro-
strategie voor de openbare ruimte bieden 
ruimte voor een grote diversiteit aan woonmi-
lieus, die stap voor stap gerealiseerd kunnen 
worden. De structuur van Gouda-Oost biedt veel 
vrijheid voor invulling.

Nieuwe woonmilieus laten zich op hoofdlijnen 
in drie soorten onderscheiden. Ten eerste zijn 
er nieuwe woningen voor nieuwkomers. Deze 
bevinden zich waarschijnlijk op twee plaatsen: 
vooral langs de Voorwillensweg, waar kwalitatief  
hoogwaardige laagbouwmilieus gerealiseerd 
kunnen worden, met een mooie relatie met het 
water, en ook langs de Sportlaan, waar meer 
appartementen in het groen kunnen verschij-
nen, met een uitzicht op de Hollandse IJssel.

34



Ten tweede zijn er gedeelten die in meer- of  
mindere mate gerenoveerd worden. Het is 
belangrijk om ook in Gouda-Oost betaalbare 
woningen te houden, zowel voor bestaande be-
woners als voor nieuwkomers, zoals starters op 
de woningmarkt. Bij de te renoveren woningen 
kan gekozen worden voor laagwaardige reno-
vatie, om de woningen groter te maken, of  om 
bijvoorbeeld casco’s aan te bieden als kluswo-
ningen. Renovatie heeft ook stedenbouwkundige 
consequenties. In ieder geval moet de buiten-
ruimte beter bestemd worden, maar in veel 
gevallen verdient het aanbeveling om bouwdelen 
aan de blokken toe te voegen. Een alternatief, 
in het geval van de lange blokken die er nu in 
Gouda-Oost zijn te vinden, is het opknippen van 
de blokken zodat er meer transparantie ont-
staat.

Renoveren na-oorlogs gebouw, Bas van Vlaenderen

Wallisblok Rotterdam

voor na Renovatie woningebouw Leinefeld, Stefan Forster
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groot collectief binnenhof boven parkeren (Mei Architecten)

binnenhof met hoogteverschil (S333 architects)

Ten derde is er de nieuwbouw voor de huidige 
bewoners van de wijk. Het aanbod zal diver-
ser en meer toekomstbestendig moeten zijn. 
Grotere woningen, met een groter percentage 
grondgebonden zijn wenselijk, en daarnaast ook 
bijzondere woningtypen, voor bijvoorbeeld meer 
generaties, groepswoningen voor ouderen, of  
met een ruimte voor ondernemen aan huis. 
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Speelstoep op Borneo Eiland Amsterdam (Marlies Rohmer)

Collectief onderhoudsarm binnenhof op Borneo Eiland 
Amsterdam (Marlies Rohmer)

Stedenbouwkundig geldt voor alle woningen dat 
ze zich naar de straat moeten richten, zonder 
blinde plinten maar met mooie overgangen 
tussen het privé domein en de openbare ruimte 
en met brede speelstoepen. Door bloksgewijs 
te ontwikkelen kan er per project nagedacht 
worden over woningtypes en gemeenschap-
pelijkheid en kunnen de huidige bewoners bij 
de keuze voor de invulling van de woonmilieus 
betrokken worden. Ze kunnen hun woonwensen 
uiten, maar vooral meepraten over de invulling 
van de buitenruimte rondom de woning.

In Gouda-Oost dragen de woonmilieus op de ei-
landjes zelf  niet bij aan de grotere stedenbouw-
kundige orde. Deze rol wordt vervuld door het 
raster, het water en de groenstructuur. Dit geeft 
de vrijheid om een strategie op te stellen voor 
de invulling van de woonmilieus, waarin over-
wegingen van financiële en logistieke aard zich 
laten combineren met wensen van de bewoners, 
vanuit de markt of  het huisvestingsbeleid.

De vrijheid van invulling van de woonmilieus 
zelf  stelt daarentegen wel eisen aan de kwa-
liteit. Door ieder eiland architectonisch hoog-
waardig te ontwikkelen ontstaat een aantrek-
kelijke wijk. E
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Meer dan baksteen

Uit de eerste generatie stedelijke vernieuwing 
in na-oorlogse wijken is eens te meer duidelijk 
geworden dat er meer is dan de vernieuwing 
van de baksteen alleen. Fysieke vernieuwing 
gaat hand-in-hand met sociale en economische 
vernieuwing. Fysieke vernieuwing is daarbij 
zowel het platform voor het uitrollen van sociale 
programma’s, als de aanleiding om de lokale 
bevolking nadrukkelijker bij de wijk te betrek-
ken.

Als voorbeeld van het eerste geldt bijvoorbeeld 
de school. Doordat ouders elkaar bij de school 
ontmoeten, kunnen vanuit de school program-
ma’s ontwikkeld worden om de ouders beter 
in staat te stellen zelf  een bijdrage te leveren 
aan het onderwijs van hun kinderen. Vanuit het 
schoolnetwerk kunnen ook andere vraagstukken 
besproken en aangepakt worden, zoals buurtbe-
heer. Andere plekken waar veel mensen komen, 
zoals een toekomstig gezondheidscentrum of  
een buurtcentrum, kunnen vergelijkbare func-
ties vervullen. 

Het opzetten en engageren van een buurt-
netwerk kan echter niet wachten tot de nieuwe 
voorzieningen af  zijn. De buurtnetwerken 
moeten een belangrijke rol spelen in het vorm-
geven van de stedelijke vernieuwing. De opzet 
van Gouda-Oost, als a-typische na-oorlogse 
wijk, geeft de vrijheid om de bevolking te be-
trekken bij de invulling van strategieën voor het 
wonen en de buitenruimte en ondernemers te 
betrekken bij de invulling van het commerciële 
centrum. 

Per project of  per buurtje kan invulling gegeven 
worden aan de faciliteiten en aan het beheer, 
waardoor de sociale veiligheid en het gevoel 
van gemeenschappelijkheid toenemen. Ervar-
ing leert dat zonder het actief  betrekken van de 
buurtnetwerken bij de vernieuwing de wijk het 
risico loopt van sociale kaalslag, waardoor er bij 
het gereedkomen van de stedelijke vernieuwing 
opnieuw begonnen kan worden met de opbouw 
van de sociale peiler.

Om het fysieke te koppelen aan het sociale en 
economische moet er voldoende geld worden 
vrijgemaakt voor programma’s, evenementen en 
kleine ingrepen. Deze aspecten zitten normaal-
gesproken slechts gebrekkig opgenomen in de 
bouwbudgetten, maar zijn essentieel voor het 
duurzaam goed functioneren van de wijk. 

fietscursus

buurt betrekken bij planvorming

buurt schoonmaakteam

organiseren banenmarkt

(voor)leeslessen voor 
buurtvaders organiseren 
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praten met bewoners

andere culturen proeven

buurtfeestjes organiseren

de wijk netjes dagen organiseren

verantwoorde  voeding

voorlichting voeding
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Morgen beginnen in gastvrij Gouda Oost

Gouda-Oost presenteert zich als Gastvrij Gou-
da-Oost. Dat heeft natuurlijk alles te maken 
met de diversiteit van de bevolking en de wijze 
waarop er in de wijk samengeleefd wordt. 
Met een beperkt aantal forse ingrepen in de 
ontsluiting van de wijk en door het verwijderen 
van de ‘bottleneck’ die het huidige centrum nu 
is, is de wijk ook in fysieke zin als ‘gastvrij’ te 
bestempelen. De wijk is weinig formeel en kan 
zo veranderingen verwelkomen. De wijk is nog 
niet vol; en is ruimte voor nieuwkomers. En 
nieuwkomers zullen zich er snel thuisvoelen.
Er kan op redelijk korte termijn begonnen wor-
den met de fysieke veranderingen in de wijk. 
Door gebruik te maken van de locatie van De 
Springers en de mogelijkerwijs snelle aanleg 
van het Sportpark ontstaat de ruimte voor 
verandering. 

Er dient echter ook al vanaf  morgen begon-
nen te worden om, op basis van hetzelfde 
principe van gastvrijheid, de buurtnetwerken 
en buurtprogramma’s te organiseren die mee 
gaan helpen de stedelijke vernieuwing uit te 
werken. Dan kan men samen met gemeente, 
corporaties en andere partners aan de slag met 
de microstrategie voor de aanleg en het beheer 
van de openbare ruimte, met de invulling van de 
woonmilieus, en met de programmering van de 
gebouwde voorzieningen.
Het imago van Gouda-Oost wordt in de toe-
komst niet ontleend aan de aanwezigheid van 
een dominante stedenbouwkundige logica, 
maar komt juist voort uit de diversiteit en het 
gebruik. De zachte stedenbouw van Gouda-
Oost organiseert de verbindingen en geeft 
daarna de vrijheid aan de invullingen: diverse 
en bijzondere omgevingen die op een diverse en 
bijzondere manier gebruikt worden door diverse 
en bijzondere groepen mensen. De kracht van 
Gouda-Oost is juist gelegen in het samengaan 
van deze drie elementen: omgeving, gebruik en 
mensen. 
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Weerstand

bestaand straat

nieuwe straat

fietspad

te slopen

Eilanden

bestaand

vernieuwingsgebied

hoogaccent

Voorzieningen

sociaal centrum: brede school, veilig-
heidshuis, buurtcentrum

commerciaal centrum + moskee + 
gezondheidscentrum + apotheek
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Verbindingen

lokale groen verbinding

interlokale verbinding

lokale verbinding

Terrein

hard

soft

privé tuinen

nieuw water

Sport

bestaande sportvelden

nieuwe sportplekken

spelplekken

running track

Weerstand

bestaand straat

nieuwe straat

fietspad

te slopen
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