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Geachte heer, mevrouw,

De gemeente is al enkele jaren van plan om groot onderhoud aan het Aschpotpad uit te voeren. Het 
fietspad is verzakt en de tegels liggen ongelijk of uit elkaar. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om fietsers méér ruimte te bieden om comfortabel en 
veilig gebruik te kunnen maken van het pad.

Voorbereiding project
Wij hebben als projectteam van de gemeente voorgenoemde ambities voor het fietspad verwerkt in 
een ontwerp. Hierbij zijn wij ons ervan bewust dat de verbetering als fietsroute invloed heeft op het 
overige gebruik van het pad. In reactie op een 2-tal artikelen in de wijkkrant heeft de gemeente ook al 
enige zorgen, ideeën en kansen van omwonenden ontvangen. Alle aspecten hebben wij zo veel als 
mogelijk verwerkt in het ontwerp. In de bijlage vindt u een informatieblad met een samenvatting van 
het ontwerp.

Webpagina over ontwerp Aschpotpad
Aanvullend op het informatieblad heeft de gemeente een 2-tal tekeningen op de website van de 
gemeente geplaatst. Zie https://www.gouda.nl/onderhoud-aschpotpad/.

Reageren kan tot 15 januari
De gemeente is van plan om in januari 2022 het ontwerp definitief te maken. Zoals hierboven 
aangegeven, hebben wij al ontvangen reacties zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als u nog een 
suggestie ziet om het ontwerp te verbeteren horen wij het graag. Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2022 
via de assistent projectleider Nigel Ong. Zijn contactgegevens zijn per mail via niqel.onq@qouda.nl of 
telefonisch (0182) 588 444.

Wij informeren u via de website over het definitieve ontwerp en of hier wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Wilt u op de hoogte blijven, houd dan de pagina in de gaten de komende maanden.

Met vriendelijke groet,

André de Bruijn
projectleider Projecten openbare ruimte
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Informatieblad Reconstructie Aschpotpad
In het ontwerp is de wens van de gemeenteraad voor een betere fietsvoorziening gecombineerd met 
het gebruik van het pad als wandelpad. Verder blijft het groen rondom het pad behouden voor de 
groenbeleving, als hondenlosloopgebied en als buffer voor de privacy voor aanliggende woningen. Wij 
geven u een toelichting op het ontwerp en een doorkijk naar de uitvoeringsperiode.

Aschpotpad wordt 3 meter breed
Om fietsers én voetgangers de ruimte te geven verbreden wij het pad naar 3,00 meter. Over een lengte 
van 330 meter komt een extra versteviging naast het pad zodat wandelaars daar even uit kunnen wijken 
of stil staan als zij dat willen. Deze versteviging is 60cm breed.

Behoud groene uitstraling
Het idee van een aantal bewoners om een fietspad en verhard voetpad los van elkaar aan te leggen is 
technisch een probleem in verband met de aanwezige kabels en leidingen. Bovendien heeft dit een 
grote invloed op de groene uitstraling rondom het pad. Nu gekozen is voor één pad blijft de natuurlijke 
uitstraling van de groene strook behouden. Het buffergroen blijft behouden waardoor de achtertuinen 
van aangrenzende woningen afgeschermd blijven.

Behoud bestaande verlichting
De bestaande verlichting op de verbinding tussen de Wethouder Venteweg/ Driewegpad en de 
Driewegplein/ COOP blijft gehandhaafd en wordt niet uitgebreid.

Duidelijke bebording
De bestaande bebording van het fietspad blijft gehandhaafd. Daarnaast attenderen wij gebruikers van 
het pad dat het gebied ook een loslooproute voor honden is. Dit doen wij met het aanbrengen van extra 
bebording aan fiets-/voetgangersbrug nabij de Houtsingelrotonde en de Dijkgraafslag in de Slagenbuurt. 
Zeker vaste gebruikers van de route, weten snel dat er honden kunnen loslopen.

Aschpotpad gedeeltelijk met asfaltverharding
Het Aschpotpad is ruim 700 meter lang. Over de gehele lengte verwijderen wij de tegels. Vervolgens 
gaan wij bij 600 meter het pad ophogen en brengen wij een asfaltverharding aan. Het overige deel 
voeren wij uit als PlasticRoad.

Aschpotpad gedeeltelijk in PlasticRoad
In samenwerking met de Provincie Zuid Holland legt de gemeente 
100 meter van het pad aan als zogenaamde PlasticRoad. Deze 
PlasticRoad is opgebouwd uit elementen die gemaakt zijn van 
gerecycled plastic huisafval. De elementen zijn lichtgewicht 
waardoor deze naar verwachting minder gaan zakken dan een 
normale asfaltverharding. De gemeente gaat in samenwerking met 
verschillende partijen metingen uitvoeren of dit inderdaad het geval 
is. Wellicht zijn de resultaten van de proef aanleiding voor de 
gemeente om het Plastic-Roadprincipe op veel meer plaatsen in 
Gouda te gaan toepassen. Bent u geïnteresseerd wat Plastic Road 
is dan kunt u informatie vinden op de site. https://plasticroad.com

Planning
De gemeente is van plan om in januari het ontwerp definitief te maken. Als ook de afstemming met de 
kabel- en leidingbeheerders voorspoedig blijven verlopen, is het mogelijk om na het ‘natte seizoen’ het 
project uit te gaan voeren. Naar verwachting is dit in de maanden maart en april 2022. De uitvoerend 
aannemer informeert u over de startdatum en wat dit betekent voor het gebruik van het pad tijdens de 
werkzaamheden.
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