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V O L G E N S  L O C A L S

KIR
STEN SPOOREN

  

Wat maakt Gouda zo’n leuke stad?

‘Veel mensen kennen Gouda enkel van de 

kaas, maar de stad is zo veel meer. De 

binnenstad is niet zo groot en erg knus. Het 

leven speelt zich er vooral af rond de Markt – 

rondom het pittoreske stadhuis. De stad  

voelt vrij zuidelijk en bourgondisch aan, met 

genoeg plekken om lekker te eten.’ 

Waar hangen alle trendy locals uit? 

‘De hipste plek is zonder twijfel Casa Chow, 

een redelijk nieuw streetfoodrestaurant. 

Brasserie-Bar de Zalm is waar je echt bijna 

alle locals vindt en pre-corona was het er op 

vrijdagavond standaard stampvol. Wanneer 

je zin hebt in een wijntje, is Bodega 32 de 

place to be. Je vindt deze Spaanse wijnbar 

slash proeflokaal aan de Markt, waar je 

heerlijke tapasplanken of pintxos kunt 

bestellen. Het is een sfeervolle zaak met 

daarnaast dus veel lekkere wijnen én  

sangria. Twee jaar geleden werden ze nog 

genomineerd voor Wijnbar van het jaar.’ 

Wat doe je het liefst in het weekend? 

‘Eten! Het weekend begint vaak op het terras 

ergens op de Markt. In Gouda hebben we echt 

een terrascultuur en zelfs in de winter zitten we 

gewoon buiten. Op zaterdagochtend ga ik 

altijd naar de markt voor verse producten 

zoals fruit, brood en kaas (je bent een 

Gouwenaar of niet), om dan ’s avonds ergens 

te gaan eten bij een van de vele leuke 

restaurants.’

‘De stad is 
knus en voelt 
bourgondisch 

aan’

H E B  I K  V I A

S H O P P E N
TOFF Concept

‘Naar buiten lopen zonder iets te kopen, dat 

lukt mij hier niet. TOFF is een conceptwinkel 

aan de Zeugstraat, waar je heel veel leuke 

spulletjes kunt kopen. Van mooie sieraden van 

het merk Muja Juma tot aan woonaccessoires 

en kleding: je slaagt hier altijd wel, ook om 

cadeautjes te scoren.’ 

TOFFCONCEPT.NL

Heb ik VIA 

‘Aan de Lange Groenendaal vind je deze 

winkel, of ‘klein warenhuis’ zoals zichzelf 

noemen, gevestigd in een mooi monumentaal 

pand. Ze verkopen hier veel hebbedingetjes, 

zoals cactussen, sieraden, kleding  

en tweedehands meubels.  

Daarbij wordt de zaak  

gerund door twee  

gezellige meiden.’   

HEBIKVIA.NL

Appel & Ei

‘Duurzaam shoppen doe ik het liefst hier.  

Deze hippe tweedehandswinkel heeft altijd 

leuke kleding en af en toe vind je hier echt  

een pareltje. Het concept van de winkel is dat 

iedereen hier kleding kan verkopen, zolang 

het maar in goede staat is.’ 

APPELENEI.NL 

TO F F  CO N C E P T

Kirsten Spooren (30) verhuisde acht jaar 
geleden naar Gouda voor de  liefde, om 
vervolgens óók verliefd te worden op de 
stad. Als redacteur van de nieuwswebsite 
‘indebuurt Gouda’ kent ze alle hotspots.GOUDA
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Wijnhandel van Welie

‘Het ligt iets uit de winkelroute, maar aan de 

Nieuwehaven vind je deze knusse wijnhandel. 

Ideaal voor een cadeautje of natuurlijk gewoon 

voor jezelf. Behalve in wijn is de zaak ook 

gespecialiseerd in whisky. Geen idee waar te 

beginnen of welke fles mee te nemen? Ze zijn 

hier ook bijzonder goed in advies geven.’ 

WIJNHANDELVANWELIE.NL

Chocolade atelier PUUR

‘Hier kun je terecht voor de lekkerste 

 chocolade van Gouda. De bonbonnetjes zijn 

to die for. Vooral de ‘lipjes’ zijn heerlijk: witte 

chocolade met passievrucht. Altijd een feest 

om hier een doos vol bonbons te halen.’ 

PUURCHOCOLADE.NL 

 

E T E N
Casa Chow

‘Dit is een streetfoodbar en behoorlijk hip  

voor Goudse begrippen. Je kunt hier lekkere 

gerechtjes delen van de Latijns-Amerikaanse 

en Aziatische keuken, gemixt met Amerikaanse 

streetfood. De zaak is prachtig, met een mooie 

mural op de muur en genoeg te ontdekken. 

Ook leuk: je kunt er verschillende bordspellen 

spelen.’  

CASACHOW.NL

De Kleischuur

‘Dit restaurant ligt aan de rand van het centrum 

van Gouda, aan een van de singels. Op het 

terras zit je dus heerlijk langs het water. Er 

wordt hier gekookt met voornamelijk lokale 

producten. De chef-kok haalt zijn ingrediënten 

uit de natuur om Gouda heen.’

DEKLEISCHUUR.NL

 

C A S A  C H O W

Migag

‘Een Koreaans eettentje waar alles supervers 

wordt bereid. Het is te klein om er te blijven 

eten, maar je kunt hier wel heerlijk eten afhalen 

en vervolgens ergens buiten gaan zitten. Ben 

je een groentje in de Koreaanse keuken? Dan 

kun je een proeverij bestellen met diverse 

hapjes.’ 

KOREAN-FOOD.NL

De Vrijheid 

‘Buiten het centrum ligt GOUDasfalt, een  

hippe plek met een stadsstrand. Hier vind je 

strandpaviljoen De Vrijheid, waar je heerlijk 

kunt genieten met je voeten in het zand. Je kunt 

er gewoon van de kaart eten, maar ze hebben 

ook regelmatig foodtrucks staan.’

REDERIJDEVRIJHEID.NL

G O U DA S FA LT

S U P P E N  D O O R  D E  B I N N E N S TA D

D E P E N DA N C E

‘Zelfs in de 
winter zitten 
we gewoon 

 buiten’

M I S S  N I C E  B A N A N A

Eetcafé Vidocq

‘Dit knusse tentje voelt een beetje aan als  

een Frans restaurant. Binnen zit je tussen  

de antieke posters en in een gezellige 

bourgondische sfeer, maar ook buiten is  

het heel fijn toeven. Lekker romantisch in een 

mooi steegje bij de kerk.’ 

EETCAFEVIDOCQ.NL

De Visbanken

‘Onder de oude Visbanken (de overdekte 

galerijen waar vroeger vis verhandeld werd) 

vind je de terrassen van restaurant Brunel en 

Kamphuisen. Bij beide restaurants kun je 

heerlijk eten, maar het is bovenal de plek die 

het ’m doet.’ 

RESTAURANTBRUNEL.NL 

Miss Nice Banana 

‘In Gouda kun je als vegetariër best goed 

eten, maar bij Miss Nice Banana is het sowieso 

smullen. Dit kleine zaakje serveert enkel 

veganistisch eten. Van lekkere soepjes en 

milkshakes tot gigantische hamburgers en 

zelfs vegan kapsalons.’ 

MISSNICEBANANA.COM

 

K L E I N E  U U R TJ E S  

Dependance

‘Deze cocktailbar is een beetje het geheim  

van Gouda. Hij valt niet echt op en is ook maar 

twee dagen in de week open (vrijdag en 

zaterdag). Hier kun je naast heerlijke cocktails 

drinken ook genieten van wat borrelhapjes  

en een fijne sfeer.’

DEPENDANCEGOUDA.NL 

Swing

‘Pal naast de cocktailbar vind je Swing. Hier  

ga je heen wanneer je zin hebt in live muziek 

en – what’s in a name – een dansje. Ook kun  

je er terecht voor brunch, lunch en diner. Let 

op: vanwege het coronavirus is er momenteel 

geen live muziek.’ 

SWINGGOUDA.NL

Cafeetje Heeeurlijk

‘No-nonsense bruine kroeg, heerlijk om tot  

in de late uurtjes een biertje te drinken. Dit is 

overigens dé gaybar van Gouda en elke 

laatste vrijdag van de maand is het Roze 

Vrijdag met optredens van diverse 

dragqueens.’ 

CAFEETJEHEEEURLIJK.NL

Lobbes

‘Wil je echt flink dansen? Ga dan naar  

Friends/Lobbes. Friends is een nachtclub, maar 

vanwege het coronavirus gesloten. Direct 

ernaast vind je Lobbes, een gezellige bruine 

kroeg waar tot in de late uurtjes gedanst wordt. 

Die is op moment van schrijven wél open.’ 

ZEUGSTRAAT 5

D O E N ! 

Sint-Janskerk

‘De Sint Janskerk is de langste kerk van Gouda 

en erg indrukwekkend om te bezoeken, beroemd 

om de bijzondere glas-in-lood ramen. Ook 

worden hier vaak concerten gegeven.’ 

SINTJAN.COM

Kamphuisen Siroopwafelfabriek

‘Wij Gouwenaars zijn trots op onze lekkernijen, 

dus naast een Cheese Experience hebben we  

hier ook een Siroopwafel Experience. Daar 

leer je alles over het beroemde Goudse 

product, wat het verschil is tussen siroopwafel 

en stroopwafel en mag je natuurlijk van alles 

proeven. Vooral leuk met kinderen.’ 

SIROOPWAFELFABRIEK.NL 

 

GOUDasfalt

‘GOUDasfalt ligt op een oude fabriekslocatie, 

net even buiten het centrum. Het heeft nog  

een industriële vibe en er worden regelmatig 

festivals gehouden. Verder vind je hier een 

aantal leuke zaken, zoals de stadsbrouwerij, 

Rechtstreex (verse producten uit de streek), 

een loods vol vintage meubelen, het 

 stadsstrand en een hip restaurant. Vanaf  

het centrum kun je met het pontje oversteken 

naar het terrein.’

GOUDASFALT.NL

Suppen door de binnenstad

‘Vanuit restaurant De Kleischuur kun je 

SUP-boards huren. Het is echt een aanrader 

om de binnenstad van Gouda te ontdekken 

vanaf het water. Je vindt hier veel kleine 

grachtjes en de tocht brengt je langs veel 

prachtige historische plekken.’ 

JABA-SUP.NL 
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