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We mogen er weer op uit! Dankzij de versoepelingen* is

bijna alles weer open en toegankelijk, dus vier de Goudse 

zomer en trek eropuit! We hebben alvast de leukste zomer-

uitjes hier verzameld.

*Houdt u bij uw bezoek natuurlijk wel aan de coronamaatregelen. Kijk op de websites van 

de betreffende locatie(s) voor de laatste informatie en het maken van een reservering.
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Combiticket 
Goudse Geheimen

Kanoën, suppen 
of per trekschuit door 
de Goudse grachten 

Dino Experience Park

Meer Goudse 
uit-tips

Tentoonstelling 
Koele Wateren in 
Museum Gouda 

Het terras op! 

Slecht weer? Reserveer 

een voorstelling 

Bewonder, beleef en proef de geheimen van Gouda met het 

voordelige Combiticket Goudse Geheimen! Het combiticket 

geeft u toegang tot 3 highlights in het historische centrum. Ontdek 

het geheim van de knapperigste siroopwafel in de Kamphuisen 

Siroopwafelfabriek, leer alles over kaas bij de interactieve Gouda 

Cheese Experience en bewonder de wereldberoemde glas-

in-loodramen in de Sint-Janskerk. Leuk voor jong en oud! De 

highlights zijn op verschillende dagen te bezoeken. Kijk voor 

meer informatie op www.combiticketgouda.nl

In Gouda vindt u een bijzonder netwerk van intieme, bijna 

geheimzinnige waterlopen. Ontdek gerestaureerde sluizen 

en bruggen, maar ook de waterkunstwerken in de omgeving. 

Peddel bijvoorbeeld eens op een SUP-board door de Goudse 

grachten. Of ontdek Gouda en omgeving met een kano! U 

kunt bijvoorbeeld een SUP-board of kano huren bij Jabasup. 

Het SUP of kano avontuur start bij de Vest, via onder meer de 

Gouwe en de Lange Tiendeweg. Een andere leuke manier om 

de stad te ontdekken vanaf het water is per grachtentocht van 

Reederij de IJsel. Alleen al om aan boord te gaan van 1 van de 

legendarische trekschuiten ‘Jan Salie’ of ‘Jan Kordaat’ is een 

beleving op zich. Kijk voor meer informatie op www.jabasup.nl 

en www.reederijdeijsel.nl  

Aan de rand van Gouda, net buiten de stad is het Dino Experience 

Park. Dwaal rond tussen de 70 levensgrote dino’s en leer alles 

over het uitgestorven ras. Kinderen kunnen zelfs een dinoskelet 

uitgraven en op zoek gaan naar goud! En alsof dat nog niet genoeg 

is, kunt u er waterfietsen naar Turtle Island. Ook vindt u hier de 

meest spectaculaire minigolfbaan van Nederland. Op de 18-holes 

Adventure Golfbaan speelt u tussen levensechte dino’s, waardoor 

een balletje slaan een behoorlijk spektakel wordt. Slaat u een hole-

in-one onder toeziend oog van een T-Rex? De glow in the dark-grot 

en een trekvlot maken het tot een belevenis voor jonge en oude 

dinofans. Kijk voor meer informatie op www.dinoexperiencepark.nl 

Is het een scooter? Is het een elektrische fiets? Nee, het is een 

E-Chopper!  Op deze elektrische scooter zoeft u - na een stop 

bij alle Goudse bezienswaardigheden - zo het Groene Hart in. 

Cruise geruisloos door de polders de zonsondergang tegemoet. 

Of stap op een kaasgele step bij het Hofje van Jongkind. 

Misschien vergt het de 1e paar minuten nog wat oefenen met 

het afwisselen van het ‘stepbeen’, maar binnen een mum van 

tijd bent u helemaal gewend. Een bijzondere manier om de 

binnenstad van Gouda te ontdekken; met gemak zoeft u door 

1 van de vele smalle steegjes die de stad rijk is. Kijk voor meer 

informatie op de websites www.e-choppergouda.nl en

www.stepverhuurgouda.com. Liever een gewone fiets of een 

e-bike? Kijk dan voor een overzicht van fietsverhuurders op

www.welkomingouda.nl 

Bent u op zoek naar meer 

Goudse uit-tips? 

Bekijk dan de hele Uitagenda 

op www.welkomingouda.nl

of volg ons via @VVVGouda 

op Facebook en @VisitGouda 

op Instagram. 

Koele Wateren toont een oogstrelende selectie van 38 

schilderijen en 1 penning uit de collectie van het Rijksmuseum. 

4 eeuwen kunst met water in de hoofdrol als vriend én vijand. 

Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de 

toekomst. Wat gebeurt er als de zeespiegel 6 meter stijgt en 

hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit? De tentoonstelling is in 

Museum Gouda tot en met 24 oktober 2021 te zien. Kijk voor 

meer informatie op www.museumgouda.nl 

In Gouda barst het van de gezellige terrassen! Op een warme 

zomerdag doet het bijna mediterraans aan. Strijk dus neer op 1 van 

de sfeervolle terrassen op de Markt, achter de Sint-Janskerk, bij 

de Visbanken, in de oude Museumhaven en ontdek de prachtige 

binnentuinen en verborgen hofjes waar je heerlijk Gouds kunt 

genieten. Na de afgelopen periode kunnen de Goudse restaurants 

wel een steuntje in de rug gebruiken. Wacht dus niet en kom 

proosten op de zomer! Kijk voor een overzicht van restaurants op 

www.welkomingouda.nl 

Ook in de Goudse Schouwburg, de Theaterbakkerheij en op 

het witte doek bij Cinema Gouda en Filmhuis Gouda staan 

weer meerdere spraakmakende voorstellingen en films op 

de agenda! Bekijk dus op tijd de agenda op de websites 

www.goudseschouwburg.nl, www.theaterbakkerheij.nl, 

www.cinemagouda.nl en www.filmhuisgouda.nl.

De leukste zomeruitjes

Sport & Spektakel bij 
SPORT•GOUDA 
Deze zomer organiseert SPORT•GOUDA bijna dagelijks een 

spectaculaire sportactiviteit! Ontdek het beweegspektakel en 

de meidenactiviteit in sportcentrum de Mammoet. Doe mee 

met het waterspektakel in het Groenhovenbad en kom langs 

bij een heuse spellenkermis in het Groenhovenpark. Voor jong 

én oud zijn er veel leuke sportactiviteiten te doen. Kijk voor het 

complete programma op www.sportpuntgouda.nl. 

Stap op een E-chopper 

of kaasgele step 

Kinderboerderij

De Goudse Hofsteden

In de zomervakantie zijn er weer veel leuke activiteiten op de

kinderboerderij te beleven. Tijdens speciale dreumesochtenden 

kunnen de allerkleinsten samen met een ouder of verzorger verschil-

lende dieren knuffelen in de knusse knuffelhoek. Voor de grotere 

kinderen zijn er pony-ochtenden, leuke knutselactiviteiten en work-

shops. Ook zijn er speurtochten en heuse ontdekkingsmiddagen 

waar kinderen alles kunnen leren over de boerderijdieren en hoe ze 

deze het beste kunnen verzorgen. Kijk voor het hele programma op 

www.kinderboerderijgouda.nl 




