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Voortgang werkzaamheden Hamstergat en Winterdijk

Geachte heer, mevrouw,
Een goede bereikbaarheid van Gouda is belangrijk voor iedereen: inwoners, ondernemers en bezoekers. Na
de succesvolle aanpak van andere verkeersknelpunten nemen we nu de kruising Hamstergat onder handen.

Dit is noodzakelijk om in de toekomst het toenemende verkeersaanbod op dit kruispunt, één van de drukste
kruisingen van Gouda, goed te kunnen afwikkelen.
Wat gaan we doen?

We breiden het aantal opstelstroken uit en vervangen de oude verkeersregelinstallatie. Gelijktijdig hogen we
de kruising op, zodat deze weer voor lange tijd gebruikt kan worden. Voorafgaand zijn al veel kabels en
leidingen verlegd.
Aan het einde van dit jaar starten we met het aanbrengen van voorbelasting. Dit gebeurt met zandzakken
die ervoor zorgen dat de grond inklinkt waardoor de extra opstelstroken straks niet weer wegzakken. De
voorbelasting brengen we in de avond en nacht aan, voor zo min mogelijk verkeershinder. Na ongeveer een
half jaar (zomer 2014), als de grond voldoende is ingezakt, halen we de voorbelasting weg en starten
werkzaamheden aan de kruising.
Verkeershinder
De werkzaamheden gaan zorgen voor ernstige verkeershinder, zoals bijvoorbeeld langere wachttijden om
de kruising te kunnen passeren. Wel proberen we overdag alle richtingen bereikbaar te houden voor het
verkeer. Daarom werken we in fasen. Om de overlast te spreiden geven we alternatieve routes aan. Ook
werken we door tijdens de zomervakantie van 2014.

Spooronderdoorgang Winterdijk
Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het Hamstergat verbreden we ook de veelgebruikte smalle
fietsverbinding Winterdijk bij de tunneltjes. Er komt een nieuwe beschoeiing met daar bovenop een soort
brugleuning als scheiding tussen het fietspad en het water.

gemeente
gouda
Bijlagen: Afbeelding werkzaamheden

Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail .qemeente@.qouda.nl [ÿ
website www..qouda.nl

MIX

Papier van
verantwoorde herkornst

Fsc FS0,C0189ÿ8

Communicatie
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over deze ingrijpende werkzaamheden, gebruiken we diverse
communicatiemiddelen. Centraal staat de website www.qouda.nl/hamsterqat. Hier zijn alle tekeningen,

projectinformatie en contactgegevens te vinden. Ook is het mogelijk om via Twitter (#hamstergat) en e-mail
(geef u op via de website) op de hoogte te worden gehouden. En daarnaast uiteraard via de borden langs de
weg. Zo weet u welke overlast te verwachten is en kunt u hier mogelijk op inspelen.

Wouter Coppens
projectleider civiele projecten
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Extra rijstrook
Verbeteren kruispunt / uitrit
Aanpassen viaduct
Fietspad
Verbreden/verbeteren fietspad
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