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VOOR EEN CITYTRIP  
MET EEN GULDEN RANDJE 

GA JE NAAR GOUDA

GOUDA

Gouda is misschien niet de eerste stad waar je aan denkt als 
bestemming voor een citytrip in eigen land, maar is een bezoek 

méér dan waard! Charmant en compact met een mooie historische 
binnenstad met idyllische straatjes en grachten, en omgeven door 
het water en de landerijen van het Groene Hart, heeft deze Zuid-
Hollandse stad in de luwte van Utrecht, Rotterdam en Den-Haag 

veel meer te bieden dan kaas, kleipijpen en stroopwafels. Zeven 
redenen waarom Gouda, dat in 2022 haar 750-jarig bestaan 

viert, je volgende bestemming moet zijn. 



citytrip

GOUDA

Boven
Een niet te  
missen klassieker 
tijdens een be-
zoek aan de stad. 
Start of eindig de 
dag op het terras 
van de Grande 
Dame van Gouda: 
Brasserie-Bar 
De Zalm op de 
Markt 34, aan 
het beroemde 
Marktplein naast 
De Goudse Waag 
dezalm.com

Linkerpagina
Vroeger werd hier 
op de Visbanken 
aan de Gouwe vis 
verhandeld, te-
genwoordig doen 
de twee prachtige 
Rijksmonumenten 
dienst als terras 

1. De Waag & Het Stadhuis. 
Tezamen de oorsprong van 
Gouda’s ontwikkeling tot een 
welvarende stad met een uniek 
karakter. Daar waar je in steden 
als Amsterdam en Rotterdam 
flinke afstanden moet overbruggen 
om een goed beeld van de stad 
te krijgen, toont Gouda zich in al 
haar lommerrijke pracht zodra je 
voet zet op de Markt. De wereld-
beroemde kaasmarkt heeft ook dit 
jaar moeten wijken vanwege Covid, 
maar de brocantemarkt vinden we 
eigenlijk veel leuker. Maar omdat 
alles hier begint met kaas, gaan we 
eerst richting De Goudse Waag, 
gebouwd in 1668 naar een ontwerp 
van Pieter Post, ook wel de Kaas-
waag genoemd en tegenwoordig 
een museum met shop en tasting 
room. Wie de tour besluit met een 
wijn-kaas-, bier-kaas- of zelfs een 

koffie-kaaspairing in de voormali-
ge kamer van de Schutterij, krijgt 
hier met een beetje geluk de mooie 
verhalen van ras-Gouwenaar Rik 
Dijkgraaf, manager van De Waag 
en het Stadhuis, bij geserveerd. 
Overigens komt Goudse kaas niet 
uit Gouda zelf. Het is de markt, 
waar de kaas al sinds 1395 verhan-
deld werd, waar de kaas zijn naam 
aan ontleent. De belasting op deze 
kazen was overigens niet het enige 
dat de stadskas spekte: de stad 
was eeuwenlang een belangrijke 
producent van kleipijpen en ook 
de sluizen waren een dankbare 
inkomstenbron. Schepen deden 
dagen over het korte stuk dat door 
de stad gevaren moest worden en 
daar sponnen - buiten de opbreng-
sten van het sluisgeld - veel inwo-
ners garen bij. Rond 1470 telde 
Gouda ruim 200 brouwerijen die 

per jaar 15 miljoen liter bier produ-
ceerden. Zelfs de Belgen impor-
teerden bier uit Gouda. Hierdoor 
kon de wederopbouw van het in 
1438 afgebrande stadhuis - op vier 
of vijf woningen na ging de hele 
stad in vlammen op - mede gefinan-
cierd worden door de inkomsten 
die dit bier genereerde. Het foto-
genieke plaatje van het imposante 
plein met het 15e-eeuwse stadhuis, 
een van de oudste gotische stadhui-
zen van Nederland, komt voort uit 
dit drama. 

Info en reserveren: goudsewaag.nl

2. De Sint-Janskerk en de 
‘Goudse Glazen’. Om te beginnen 
is dit indrukwekkende religieuze 
erfgoed met 123 meter de lang-
ste kerk van Nederland, maar 
interessanter is dat er geen kerk 
is waar zoveel 16e-eeuws gebrand-
schilderd glas bewaard is gebleven. 
De 72 ‘Goudse Glazen’ vormen 
een hoogtepunt in de Europese 
glasschilderkunst. Extra bijzonder 
wanneer je bedenkt dat dit als 
Rooms-Katholieke kerk gestichte 
heiligdom sinds de reformatie in 
1573 dienstdoet als protestant-
se kerk. De verklaring voor het 
uitblijven van een Beeldenstorm 
en de tolerante opstelling van 
destijds wordt mede toegeschreven 
aan de invloed van de verlichte 
denker Desiderius Erasmus, die 
hier geboren zou zijn. Al denken 
Rotterdammers daar anders over. 
Als je geluk hebt en de zon valt 
door de ramen en de organist is 
aan het repeteren, kom je zeker tot 
bezinning. Al werd de kerk vroeger 
bij slecht weer ook als verlengstuk 
van de markt gebruikt. 

Info en openingstijden: sintjan.com

3. E-Chopper Tour. 
Zoals gezegd is het stadscentrum 
van Gouda dusdanig compact dat 
alles op loopafstand zit, zo ook 
E-Chopper Gouda. Eenmaal op 
de E-Chopper zoef je binnen vijf 
minuten door de met bomen en 
watertjes omzoomde omringende 
polders. Er zijn uiteenlopende rou-
tes ontwikkeld  die langs de rijke 
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onvergetelijk verblijf. In de keuken 
van restaurant LIZZ zorgt sterren-
chef Martijn Kajuiter voor passend 
gastronomisch vuurwerk, terwijl in 
cocktail- en champagnebar COCO 
de nacht altijd jong lijkt. 

Info en reserveringen: wshs.nl

7. Gouda 750 jaar stad. In 2022 
wordt gedurende zes maanden 
uitbundig gevierd dat het 750 jaar 
geleden is dat Graaf Floris V van 
Holland stadsrechten verleende 
aan Gouda. Een feest leunend op 
de historie, maar gericht op de 
toekomst. Met bijzondere exposi-
ties en spectaculaire happenings, 
onder meer “Beleef het wonder 
van Gouda” in de Sint-Janskerk en 
Museum Gouda. 

Voor meer informatie over de pro-
grammering: gouda750.nl

Linksboven
Voor Nederland 
unieke kunstschat-
ten in de kapel van 
Museum Gouda 

Rechtsboven
Bij lunchcafé 
curcuma kun je 
terecht voor heer-
lijke, vers bereide, 
biologische, vegan 
en glutenvrije 
gebakjes, soep, 
quiches en het 
weekmenu. 
Tot eind septem-
ber is hier nog de 
expo Raamkatten 
van Gouda en 
Co van fotografe 
Astrid den Haan 
te zien.  
curcumagouda.nl

Gouda toont zich in 
al haar lommerrijke 
pracht zodra je voet  
zet op de Markt’

‘

cultuur en historie van het Groene 
Hart voeren. Onze route ging rich-
ting zilverstad Schoonhoven, een 
heerlijke rit met volop mogelijkhe-
den om onderweg even bij te tan-
ken met lekkers uit de borrelbox 
van Kruim (via E-Chopper Gouda). 
Tip in Schoonhoven: Basta Coffee 
op de Voorhaven 1 voor een goede 
koffie met vers gebak of lekker 
speciaalbiertje. Ernaast zit ook een 
hele fijne ijssalon overigens. 

Boeken: e-choppergouda.nl

4. Museum Gouda. 
Dé schatkamer van Gouda, geves-
tigd in het historische Middeleeuw-
se Gasthuis, is de aangewezen plek 
om dieper de historie van de stad 
in te duiken. Van Ferdinand Bol tot 
Isaac Israels, van Goudse kleipijp 
tot 16e-eeuws drieluik, de collectie 
van Museum Gouda is enorm di-
vers: dwaal langs de tienduizenden 
voorwerpen. Daarnaast beschikt 
het museum over een voor Neder-
land unieke collectie altaarstukken 
uit de 16e eeuw, die binnenkort 
tijdelijk zullen verhuizen naar de 
Sint-Jan voor de grootse viering 
van Gouda’s 750-jarig bestaan. 
Daarnaast beschikt Museum 
Gouda over mogelijk de mooiste, 
maar toch zeker een van de meest 
romantische museumtuinen van 

Nederland. 

Info en openingstijden: 
museumgouda.nl

5. Chocoladeatelier PUUR. 
Gouda mag bekend zijn vanwege 
de wafels, wat ons betreft steken de 
bonbons van chocolatier Peter van 
Driel deze zeker naar de kroon. Al 
vijftien jaar worden in zijn ate-
lier hartje stad op ambachtelijke 
wijze bonbons en chocoladekunst 
gemaakt. Met chocola van de beste 
cacaobonen en gebruik makend van 
natuurlijke ingrediënten verzint 
hij voortdurend spannende nieuwe 
creaties. Zijn passie is aanstekelijk 
en uitgeproefd raak je hier sowieso 
niet.

Inschrijven voor een workshop of  
demo: puurchocolade.nl

6. Toen dit jaar de poorten van 
Relais & Chateaux Weeshuis 
Gouda (WSHS) openzwaaiden, 
was de stad direct een hotel van 
internationale allure rijker. Interi-
eurarchitecte Judith van Mourik 
transformeerde dit voormalige 
weeshuis tot een schilderachtig 
boutiquehotel waar een bont kleu-
renpalet, geïnspireerd op Gouds 
Plateel, materialen en kunstzinnige 
details het decor vormen voor een 


