
TOERISME

G
O
U
DA

Anna Green was al een tijdje op zoek naar 
een mooie locatie om haar winkel in binnen- 
en buitenplanten te openen. Ze vond een 
heerlijke stek in GOUDA en werd helemaal 
verliefd op deze historische grachtenstad. 
Dít zijn haar Goudse pareltjes.
Tekst: Chris Muyres. Fotografie: Caroline Coehorst.

stadDIT IS MIJN

1. Biologisch lunchadres 
Curcuma. 2. Brocantewinkel 
Sister Act. 3. Verrukkelijk 
mangogebakje bij Curcuma. 
4. Een van de verborgen 
grachtjes van Gouda. 5. Het 
stadhuis van Gouda is niet te 
missen.
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ANNA’S TOP 3
1. Pure smaken
“Vegan lunchen doe ik bij 
Miss Nice Banana. Ze heb-
ben een eigen zaak én een 
terras bij de fantastische in-
terieurwinkel Toff Concept.”
Miss Nice Banana, Zeugstraat 34, 
missnicebanana.com

Toff Concept + Miss Nice Banana, 
Zeugstraat 64, toffconcept.nl

2. Stadsstrand
“Om te chillen, pak ik het 
pontje Gein om de Hollandse 
IJssel over te steken naar  
De Vrijheid, het strand van 
Gouda. Je kunt hier eten, 
drinken en dansen tijdens  
de silent disco.”
Gouderaksedijk 36, devrijheidgouda.nl

3. Vintagemarkt
“Ik ben gek op vintage en 
kom helemaal aan mijn  
trekken bij Gouds Montmart-
re* op het Marktplein. En  
ik ga altijd langs Base Elf 
Vintage en Square Eight.”
* wordt volgend jaar pas weer gehou-
den, op woensdagen in het seizoen

Base Elf Vintage, Lange Groenendaal 
74, baseelf.nl

Square Eight, Zeugstraat 40,  
square8vintage.nl

“In verstopte straatjes als 
Achter de Vismarkt en 
Achter de Markt vind je 
allemaal schattige, piep-
kleine huisjes. Sommigen 
staan zó schots en scheef, 
dat je je bijna niet kunt 
voorstellen dat er nog 
mensen wonen.”

“De Gouwenaren zijn echt 
aardig en betrokken, ik 
voelde me hier direct 
enorm welkom met mijn 
plantenwinkel,” vertelt 
Anna. “Ik denk dat je dat 
als bezoeker ook zo be-
leeft. Gouda heeft iets spe-
ciaals. Het is veel meer dan 
alleen die ‘kaas- en 
stroopwafelstad’. Een 
netwerk van creatieve, 
enthousiaste ondernemers 
heeft zich verspreid door 
de kleine straatjes van het 
centrum, zoals de 
Zeugstraat, Lange Groe-
nendaal en Korte Tiende-
weg. Dat maakt het ont-
zettend leuk en verrassend 
om hier rond te dwalen.”
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DA 6. Het schaduwrijke terras 
op de binnenplaats van 
restaurant LIZZ.
7. Gouda = stroopwafels, 
kaarsen en kaas + nog véél 
meer.
8. Gouda is een waterstad 
met zelfs een kleine haven.
9. In de te gekke vinta-
ge-winkel Base Elf.
10. Achter de Sint Jans-
kerk met links over het 
bruggetje de ingang van 
het Museum Gouda.
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‘Gouda is veel 
meer dan alleen 

die ‘ kaas- en 
stroopwafel stad’’

Verborgen 
plekken
“Gouda is doorregen met 
historische steegjes en ver-
stopte hofjes, zoals het 
Hofje van Jongkind. Via de 
25 steegjes wandeling kun 
je veel van deze plekken 
ontdekken, die voor ande-
ren verborgen blijven. Je 
kunt de route direct down-
loaden op je telefoon of  
het gidsje kopen bij VVV 
Gouda.”

“De tuin van Museum 
Gouda is een verborgen 
oase waar je heerlijk kunt 
lunchen. Het museum zelf 
is ook een aanrader, met 
boeiende tentoonstellingen 
en een bijzondere collectie 
Gouds Plateel aardewerk.”
Achter de Kerk 14 (museumcafé),  
Oosthaven 9 (museumwinkel),  
museumgouda.nl

Groen 
 ontdekken
“Sinds kort kun je steps 
huren bij StepVerhuur-
Gouda of een e-scooter  
via E-Chopper Gouda. 
Daarmee kun je op een 
groene manier Gouda zien, 
maar ook de natuur van  
het Groene Hart.”
e-choppergouda.nl, welkomingouda.nl 
of stepverhuurgouda.com
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11. De binnenstad is een aaneenschakeling van oud-Hollandse straatjes. 12. Lunch bij brasserie-bar De Zalm aan het Marktplein. 
13. Het verstopte historische Hofje van Jongkind is opgenomen in het gelijknamige restaurant. 14. Achter de Kerk is een pittoresk 
middeleeuws straatje. 15. Als je naar boven kijkt, zie je over historische gevelstenen, zoals hier in de Naaierstraat.
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Unieke plek
“Bloemenboetiek en koffie-
bar Flossy is een paradijs 
als je van uitbundige bloe-
men en bijzondere vazen 
houdt..”
Hoogstraat 23, instagram.com/flossy.
nl/

“Zelf kan ik me geen huis 
voorstellen zonder planten, 
vandaar dat ik mijn winkel 
Dromen van Groen ben be-
gonnen. Ik geef er ook work-
shops en advies voor huis- 
en tuinplanten en ik organi-
seer evenementen.”
Zeugstraat 8, dromenvangroen.nl

“Voor originele cadeautjes 
ga ik altijd langs bij Juffrouw 
Saartje. Ze hebben nieuwe 
spullen én vintage.”
Stoofsteeg 19, juffrouwsaartje.nl

“Het is altijd een verrassing 
wat conceptstore Heb ik VIA 
heeft. Je kunt er eindeloos 
rondneuzen tussen de won-
derlijke mix van sieraden, 
kleding, cactussen, tassen 
en woonaccessoires.”
Lange Groenendaal 72A, hebikvia.nl

Parkeren 
voor een 
prikkie
“Buiten het reguliere 
Q-Park Nieuwe Markt 
heeft Gouda ook de par-
keerplaats Klein Amerika, 
waar je 24 uur kunt staan 
voor maar € 8. Er zijn zelfs 
camperplaatsen met de bij-
behorende voorzieningen. 
Vanaf hier loop je in drie 
minuten de stad in. Ook 
het station van Gouda ligt 
heel centraal: in vijf minu-
tjes sta je op de Keiweg, 
waar de wat grotere win-
kelketens zijn.”

Eten en 
 drinken
“Rondom het Marktplein 
(waar op donderdag en za-
terdag ook echt markt is) 
vind je veel terrassen met 
uitzicht op het mooie,  
historische stadhuis met 
zijn rood-witte luiken.”

“Voor een biologische 
lunch en supersapjes is 
Curcuma onweerstaanbaar. 
De zaak is ingericht met 
oude schoolstoelen en veel 
planten.”
Korte Groenendaal 21, curcumagouda.
nl

“Een aanwinst is restaurant 
LIZZ met cocktailbar COCO 
in het voormalige wees-
huis. Het interieur is een 
feest voor het oog. LIZZ en 
COCO zijn onderdeel van 
boutiquehotel Relais & 
Château Weeshuis Gouda.”
Spieringstraat 1, wshs.nl

“Gouda staat behalve om 
de kaas bekend om de 
stroopwafels. Ik kan het 
niet laten om er af en toe 
eentje uit de muur te trek-
ken bij De Stroopwafel-
muur van Markus.”
Lange Tiendeweg 6, stroopwafelsvan-
markus.nl/stroopwafelmuur

Het schilderachtige Gouda heeft  
een onweerstaanbare combinatie  
van charmante grachten, historische 
bezienswaardigheden, originele 
 winkels en hippe horeca. Beleef er een 
paar gouden dagen, met gratis toe-
gang tot drie absolute highlights.

Inbegrepen
   1x overnachting in Best Western Plus 
City Hotel Gouda****  
(Comfort-kamer, gratis upgrade naar 
Executive-kamer o.b.v. beschikbaar-
heid)

   welkomstdrankje
   heerlijk uitgebreid ontbijt
   coffee-to-go bij vertrek
   combiticket Goudse Geheimen met 
Gouda Cheese Experience (ma t/m 
zo), Kamphuisen Siroopwafelfabriek  
(ma t/m za) en de Sint-Janskerk (ma 
t/m za). Reserveren aangeraden. 

   wandelgidsje Op pad in historisch 
Gouda

   korting op parkeertarief van Q-park 
Bolwerk naast het hotel 

   10% korting op een diner in het hotel
   mogelijkheid tot verlengen voor 
€ 39,50 p.p.p.n.

Prijs & periode
Het arrangement kost slechts € 67,50 
p.p. op basis van 2 personen in een 
tweepersoons Comfort-kamer. Exclu-
sief toeristenbelasting vanaf 1 januari 
2022. Eenpersoonstoeslag € 26,50 per 
nacht. Te reserveren o.b.v. beschik-
baarheid en geldig tot 1 juni 2022. 

Reserveren
Het arrangement is rechtstreeks te 
 boeken bij het hotel o.v.v. Margriet 
Special Gouda, via 0182 – 86 00 86 of 
e-mail: info@ bestwesterngouda.nl
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overnachting 
VANAF € 67,50 P.P.
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