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6-5-2015 

Betreft: Reactie ‘t Goylaan  

Beste heer/ mevrouw, 

Hoewel ik verheugd ben dat er nu een ander plan voor de ’t Goylaan,  belangrijke 

ontsluitingsweg van Hoograven,  wordt voorgesteld dan zeven jaar geleden, zijn er wel een 

kanttekeningen te maken bij dit plan. Vandaar deze reactie. 

Bereikbaarheid van Hoograven 

Ik zou het prachtig vinden als het mogelijk is om de ’t Goylaan om te bouwen tot 

stadsboulevard. Echter de ’t Goylaan is ook de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk, en 

daardoor essentieel voor de bereikbaarheid van Hoograven. In het functioneel ontwerp wordt 

maar zeer beperkt aandacht gegeven aan dit onderwerp. Tijdens de informatieavond is hier 

nog wel verder op in gegaan. Alleen wat daar aan informatie verstrekt is, is geen onderdeel van 

de officiële planvorming. 

Daarnaast lijkt het plan zich vooral te richten op de avondverkeersstroom de stad uit, omdat 

deze het drukst zou zijn. Terwijl voor mij als Hoogravenaar de stroom de andere kant op veel 

relevanter is (en ik daar ook vaak in de file staat). 

Tenslotte maakt de gemeente in deze plan een volledig andere keuze voor ’t Goylaan dan een 

aantal jaar geleden. Dit is op zich goed nieuws. Echter er was ook een reden voor de eerdere 

plannen, namelijk een behoefte om het autoverkeer te accommoderen. Dit autoverkeer 

verdwijnt niet, enkel doordat de plannen aangepast zijn. 

Concreet: 

- Leg in het functioneel ontwerp SMART vast,  wat de bereikbaarheid van 

Hoograven moet zijn, na afloop van de herinrichting van de ’t Goylaan. Het lijkt 

mij goed om de  voor de gemeente acceptabele wachttijd voor de stoplichten van 
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de ’t Goyplein vanaf de Waterlinieweg vast te leggen. Daarbij verwacht ik dat 

minimaal de zelfde autobereikbaarheid van de wijk wordt behaald als nu reeds 

het geval is. 

- Leg vast welke maatregelen genomen  worden  om de doelstelling te behalen. En 

wat als er na implementatie van de stadsboulevard gebeurd als de doelstellingen 

niet gehaald worden. 

- Leg uitgebreider in het functioneel ontwerp vast welke maatregelen op welke 

manier worden ingezet om de bereikbaarheid te verbeteren. Zodat deze ook 

onderdeel van het plan worden. 

- Een maatregel die niet genoemd wordt, maar de doorstroombaarheid van de 

wijk in de spits zou vergroten, is het niet openen van de Zuiderbrug in de 

spitsuren, zoals nu nog steeds regelmatig gebeurd in de zomermaanden. 

Onomkeerbaarheid van de plannen 

Als eenmaal de wegen ingericht zijn als eenrichtingsweg is het niet langer mogelijk om de weg 

weer opnieuw in te richten naar meer rijstroken. Dat maakt het des te riskanter om een 

verandering van verkeersstromen door te voeren, zonder zeker te kunnen weten wat het effect 

van deze maatregelen is. Er is geen ruimte om te experimenteren met een stadsboulevard. Het 

resultaat moet goed zijn. Zeker als dan er onduidelijkheid is over de mate waarin de 

bereikbaarheid gegarandeerd kan worden baart dat zorgen.  

Concreet: 

- Neem de bovenstaande punten met betrekking tot de bereikbaarheid serieus. 

- Zoek naar wegen om toch in eerste instantie omkeerbare maatregelen te nemen 

om een stadsboulevard in te richten. Zodat de aannames ook in de praktijk 

getoetst kunnen worden.   

- Laat de voor de subsidies noodzakelijke snelheid niet ervoor zorgen dat er een 

onomkeerbare chaos ontstaat op ’t Goyplein. 

Nadruk op implementatietraject 

Er liggen kansen om ’t Goylaan tot stadsboulevard om te bouwen. Echter dat vraagt om een 

nauwkeurig implementatietraject, die start op het moment dat de eerste wegafzetting voor de 

ombouw wordt geplaatst (dan moeten verkeersdeelnemers nieuwe wegen vinden om op de 

bestemming te komen), tot jaren na de definitieve ombouw, om de verkeerslichten goed in te 

stellen. Vaak blijkt de overheid goed is in het maken van plannen, maar echter op het moment 

dat er na oplevering problemen ontstaan niet thuis geeft. Dat zou hier een zeer onwenselijke 

situatie kunnen opleveren. 

Concreet: 
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- Maak het implementatieplan onderdeel van de discussie met de klankbordgroep. 

- Zorg in de planning van verkeersplannen dat er voldoende tijd is voor nawerk van 

dit project.  

- En maak dat nawerk ook concreet in de planning van de afdeling. 

 

Ik verwacht dat het met bovenstaande aanpassingen mogelijk is om een stadsboulevard te 

realiseren, die ik ook voldoende draagvlak in Hoograven heeft.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Wybren de Jong 


