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Over deze fi etsroute

Deze fi etsroute (50 km) laat u kennismaken met het herbestemde 

erfgoed in Schoonhoven, Haastrecht en Gouda. De route start 

in Schoonhoven, waar u de rijke zilvergeschiedenis ontdekt. 

Via het kronkelende riviertje de Vlist fi etst u naar Haastrecht 

en Gouda. In historisch Gouda maakt u kennis met vele interes-

sante herbestemde gebouwen, zoals een voormalig weeshuis 

en een oude elektriciteitsfabriek. Via de groene polders van 

de Krimpenerwaard fi etst u terug naar Schoonhoven. 

Route en meer
In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een 

uitgebreide routebeschrijving. Daarnaast worden er verschillende interessante 

bezienswaardigheden en tips aan de route vermeld. Achterin dit boekje vindt 

u een overzicht van handige adressen onderweg, zoals fietsverhuur en 

bezienswaardigheden.

Startpunt
Deze route start vanaf het Toeristisch Overstappunt (TOP) Schoonhoven. De route 

naar de TOP is goed bewegwijzerd en u kunt hier gratis parkeren. U kunt de 

route natuurlijk ook oppakken vanaf één van de op de kaart aangegeven parkeer -

plaatsen. Indien u met het openbaar vervoer komt, kunt u vanaf NS Station Gouda 

naar de Sint-Janskerk gaan en de route oppakken bij routepunt 43.

Over-Levende Monumenten!
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het 

kader van het themajaar ‘Over-Levende Monumenten!’ (2012) zijn uitgegeven 

door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar en de 

verschillende activiteiten die in dit kader zijn georganiseerd, kunt u terecht op  

www.zuid-holland.nl/herbestemming.

Veel fi etsplezier!

Binnen kijken 
Bij iedere bezienswaardigheid in deze brochure vindt u een zogenaamde QR-code 

(een zwart-wit vierkantje). Als u een smartphone met QR-reader heeft, kunt u deze 

codes scannen om verschillende foto’s van het betreffende gebouw te bekijken. 

Zo kunt u ook binnen kijken als het gebouw gesloten is voor publiek.

Heeft u wel een smartphone maar geen QR-reader? Dan kunt u deze gratis 

downloaden via de App Store. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks op uw smartphone 

surfen naar www.binnenkijken.mobi.
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Routebeschrijving 

START: TOP SCHOONHOVEN (BUITEN DE VEERPOORT)

1   Vertrek vanaf de TOP linksaf richting de veerpont.

2   Met de bocht mee naar rechts, onder de stadspoort 
door (Veerstraat).

1. ZILVERWERKPLAATSEN

3   Derde straat linksaf (Tol).

4   Direct rechtsaf (Haven). Weg volgen (Haven gaat 
over in Oude Haven). 

2. EDELAMBACHTSHUYS
Op nummer 13 (witte gevel) vindt u het 
Edelambachtshuys.

3. NEDERLANDS ZILVERMUSEUM SCHOONHOVEN

5   Einde Oude Haven links aanhouden, brug over. 

6   Na de brug direct rechtsaf (Opweg).

Schoonhoven wordt niet voor niets ‘Zilverstad’ 
genoemd. De stad heeft deze naam te danken aan 
de vroegere zilverindustrie, die al in de 14e eeuw 
op gang kwam. In de 18e en 19e eeuw was de 
zilverbewerking voor de inwoners van Schoonhoven 
de voornaamste bestaansbron. 

De oude zilverwerkplaatsen zijn nu vaak onder-
deel van een woonhuis en te herkennen aan de 
twee deuren. Eén deur leidde naar het woonhuis 
zelf en de andere naar de zilverwerkplaats. 
Zilver neemt nog steeds een belangrijke plaats 
in Schoonhoven in. Dit is te zien aan de vele 
zilverwinkeltjes die u kunt bezoeken. 

Niet open voor publiek

1. Zilverwerkplaatsen

In 1823 werd dit voormalige koopmanspand 
‘Huis Brandenbrug’ door de Joodse gemeente 
aangekocht om te verbouwen tot synagoge. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het 
interieur van de synagoge compleet vernield 
en de Joodse gemeente werd opgeheven. 
Na de oorlog werd het Edelambachtshuys in 
dit pand gevestigd. 

In 1976 werd het gebouw verkocht aan 
Dhr. Rikkoert die hier een museum voor zilver-
smeedkunst vestigde. In het museum vindt u een 
rijke collectie aan Schoonhovens zilver en achter 
de voormalige synagoge vindt u nog steeds een 
Mikwe, een traditioneel Joods bad.

Open: di t/m za

2. Edelambachtshuys
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7   Tweede linksaf (Spoorsingel).

8   Einde weg rechtsaf.

Vanaf punt 9 tot en met punt 30 kunt u de route ook 
fi etsen volgens het fi etsknooppunten systeem. 
Volg hiervoor de volgende knooppuntbordjes:

13  - 11  - 12  - 34  - 35  - 50  - 47  - 48  - 45  - 46  

9   Rechtdoor over rotonde (H.A. Schreuderstraat), 
richting Vlist. 

10   Bij T-splitsing linksaf (Opweg).

11   Rechtsaf brug over richting knooppunt 11 .

12   Einde weg rechtsaf, met de bocht mee naar links 
(Oost-Vlisterdijk).

13   Sla na 2 km linksaf de brug (Vrouwebrug) over, 
richting knooppunt 12 . 

14   Na brug rechtsaf.

4. HERBESTEMDE BOERDERIJEN

15   Blijf de weg volgen. U rijdt Haastrecht binnen. 

Dit voormalige klooster werd in 1412 gebouwd, 
maar grotendeels verwoest tijdens de stadsbrand 
van 1518. Het klooster werd hersteld, maar 
katholieke diensten werden naar aanleiding van 
de Reformatie verboden. Een deel van het gebouw 
werd herbestemd als arsenaal en het andere deel 
als oudevrouwenhuis. In de 18e eeuw kreeg het 
gebouw de functies van opslagplaats en school. 
In 1862 werd het gebouw verbouwd en ingericht 
als kazerne. Later werden hier de dienstweigeraars 
geherbergd. 

Tegenwoordig is in de zuidvleugel het Zilvermuseum 
gevestigd. De andere twee vleugels zijn verbouwd 
tot appartementen.

Open: di t/m zo

3. Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Het agrarisch erfgoed in de Krimpenerwaard 
wordt bedreigd met leegstand. Economische en 
politieke ontwikkelingen maken het boeren steeds 
ingewikkelder om het hoofd boven water te 
houden en veel boerenbedrijven sluiten hun 
deuren. Om de leeggekomen boerderijen te 
behouden, of om extra inkomsten te verwerven, 
krijgen diverse boerderijbedrijven een nieuwe of 
nevenfunctie. 

Tijdens de route komt u verschillende boerderijen 
met een nieuwe functie tegen, zoals een kinder-
dagverblijf, een zorgboerderij en een antiekzaak.

Niet open voor publiek

4. Herbestemde boerderijen
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16   Rechtdoor over de rotonde, richting knooppunt 14  
(Grote Haven).

5. POLDERMUSEUM GEMAAL DE HOOGE BOEZEM
Om het Poldermuseum te bezichtigen slaat u aan het 
einde van de Grote Haven rechtsaf. Na 100 meter vindt 
u het Poldermuseum aan uw rechterhand. Dezelfde 
weg terug fi etsen en route weer oppakken. 

17   Einde van de Grote Haven linksaf (Hoogstraat).

6. MUSEUM BISDOM VAN VLIET
Om het museum Bisdom van Vliet te bezichtigen volgt 
u de Hoogstraat. Einde rechtsaf, u ziet museum Bisdom 
van Vliet aan uw rechterhand. Dezelfde weg terug 
fi etsen en route weer oppakken. 

18   Eerste straat rechtsaf richting Reeuwijkse Plassen 
(Veerlaan).

19   Einde Veerlaan linksaf, richting Gouda.

TIP A: KAASBOERDERIJ ’T KLOOSTER
Om Kaasboerderij ’t Klooster te bezoeken gaat u 
op de Steinsedijk na 700 meter rechtsaf. U vindt de 
Kaasboerderij op nummer 5. Dezelfde route terug 
fi etsen en route weer oppakken. 

20   Ga na ca. 1 km rechtsaf het fi etspad op, richting 
knooppunt 50 .

21   Na het bruggetje rechtsaf, richting knooppunt 50 .

In Poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem 
beleeft u 1000 jaar watergeschiedenis. Het gemaal 
is in 1872 gebouwd en sinds 1995 in gebruik als 
museum. In de voormalige pompruimte wordt de 
geschiedenis van het gemaal onthuld en wordt 
verteld hoe de streek met behulp van molens 
en gemalen droog gehouden werd. De tegen over 
gelegen machinistenwoning huisvest het 
VVV-kantoor. 

Open: ma t/m za 

5. Poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem

Museum Bisdom van Vliet is een 19e-eeuws 
patriciershuis nagelaten door Paulina Bisdom 
van Vliet (1840-1923). Het voormalige woonhuis 
is nu ingericht als museum en geeft een indruk 
hoe de regentenfamilie omstreeks 1900 leefde. 

De collectie van het museum omvat familie-
portretten, wapens, meubels, klokken, prenten, 
keramiek en andere gebruiksvoorwerpen. 
Tegenover het museum ligt de ‘overtuin’; deze 
wandeltuin is toegankelijk via het smeedijzeren hek. 

Open: di t/m zo

6. Museum Bisdom van Vliet
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Dit pand heeft in de loop der jaren verschillende 
functies gekend en was rond 1524 een timmer-
manswerkplaats. In 1674 kwam het pand in 
handen van een herbergier en ruim 300 jaar later 
staat deze plek nog steeds in het teken van 
gastvrijheid. 

Het huidige Hotel de Utrechtsche Dom bevindt 
zich in een voormalig koetshuis. Dit koetshuis was 
onderdeel van Uitspanning De Utrechtsche Dom 
en had stallen voor zestig paarden en koetsen. 
Veel boeren kwamen met paard en wagen naar 
de markt in Gouda en konden hier hun paarden 
uitspannen. De huidige hoteliers hebben het pand 
in 1999 gerenoveerd en waar mogelijk de originele 
indeling terug gegeven. 

Open: dagelijks

7. Hotel de Utrechtsche Dom

Huize Groeneweg (het voormalige Alexianen-
klooster Emmaüs) is het enige overgebleven 
kloostergebouw in Gouda dat nog vrijwel 
compleet is. In 1395 kochten de Broeders 
Alexianen dit pand en in 1464 is de kapel aan-
gebouwd en het complex verder uitgebreid. 
De Alexianen leefden in grote armoede en waren 
afhankelijk van giften van de gemeenschap. 
Om wat geld te verdienen hielden de Alexianen 
zich bezig met het verzorgen en begraven van 
pestlijders. Bij de restauratie van het klooster in 
1982 zijn honderden schedels in de tuin gevonden. 

Tegenwoordig is het Alexianenklooster een 
appartementencomplex.

Niet open voor publiek

8. Huize Groeneweg

22   Einde fi etspad, bij T-splitsing rechtsaf. 

23   Bij Y-splitsing rechtsaf (Willenskade).

24   Weg volgen (gaat over in Vlietdijk en Platteweg).

25   Op het kruispunt rechtsaf het bruggetje over 
(Korssendijk). 

TIP B: REEUWIJKSE PLASSEN

26   Bij de brug (ANWB-paddenstoel 22876) linksaf 
(Zoetendijk). 

27   Eerste linksaf (’s-Gravenbroekseweg).

28   ’s-Gravenbroekseweg blijven volgen. 
Bij verkeerslichten linksaf richting Gouda.
NB: fi etspad aan linkerkant van de weg.

29   Op kruispunt rechtdoor (Bodegraafsestraatweg). 

30   Op de rotonde rechtsaf (Graaf Florisweg).

31   Tweede straat linksaf (Hovenierskade).

32   Onder het spoor, rechtdoor aanhouden (Derde Kade).

33   Einde weg rechtsaf (Bellamystraat).

34   Direct linksaf (Samuel Munckerstraat).

35   Einde Samuel Munckerstraat rechtsaf 
(Karnemelksloot).
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36   Linksaf de brug over en direct rechts.

37   Rechtdoor over het kruispunt, het centrum van 
Gouda in.

38   Tweede straat linksaf (Geuzenstraat).

7. HOTEL DE UTRECHTSCHE DOM 

39   Volg de weg met de bocht mee naar rechts 
(Koepoort).

8. HUIZE GROENEWEG 
Aan het einde van de Koepoort vindt u Huize 
Groeneweg aan uw linkerhand.

40   Einde weg schuin oversteken de Patersteeg in.

9. JERUZALEMKAPEL
Aan het einde van de Patersteeg vindt u aan uw 
rechterhand de Jeruzalemkapel. 

10. BIBLIOTHEEK GOUDA - WEESHUIS  
Aan het einde van de Patersteeg vindt u aan uw 
linkerhand de Goudse Bibliotheek. 

Deze twaalfzijdige kapel is rond 1497 gebouwd op 
initiatief van priester Gijsbert Raet, bij terugkomst 
van zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Priester 
Raet is na zijn dood in de kapel begraven. 

In de loop der jaren heeft de kapel verschillende 
bestemmingen gekend. Zij heeft onder andere 
gediend als vergaderruimte voor de aalmoezeniers 
die zich bezig hielden met armenzorg. Daarnaast 
heeft de kapel dienst gedaan als kantoor van het 
naastgelegen weeshuis, als atelier van een glas-
schilder en als expositieruimte. Tegenwoordig is de 
kapel onderdeel van het Streekarchief en wordt ze 
verhuurd voor bijeenkomsten. 

Niet open voor publiek

9. Jeruzalemkapel

Dit voormalige weeshuis aan de Spieringstraat 
werd in 1586 opgericht en Aalmoezeniershuis 
genoemd. Door de grote toename van het aantal 
weeskinderen, moest het weeshuis in 1642 
uitbreiden. De tekst op de toegangspoort verwijst 
naar deze verbouwing. 

Vanaf de Tweede Wereld oorlog vestigden zich 
onder andere een muziekschool en padvinderij in 
dit gebouw. Sinds 1973 is de Openbare Bibliotheek 
Gouda hier gevestigd. De regentenkamer verwijst 
nog naar het verleden van het weeshuis. Hier is 
een schilderij en een 17e eeuwse haard te zien.

Open: ma t/m za

10. Bibliotheek Gouda - Weeshuis
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41   Fiets rechtdoor (Willem Vroesenplein, gaat over 
in Molenwerf). 

11. INDUSTRIEEL PAND
Op nummer 2a aan de Molenwerf vindt u aan uw 
linkerhand een voormalig industrieel pand. 

42   Einde straat rechtsaf. 

12. CATHARINA GASTHUIS - MUSEUMGOUDA

13. SINT-JANSKERK 
Om de Sint-Janskerk te bezichtigen gaat u de 1e straat 
rechtsaf (Torenstraat).

43   Weg volgen met U-bocht naar links (Lage Gouwe), 
fi ets aan de rechterkant van het water.

14. GOUWEKERK  
Aan de overkant van het water ziet u de Gouwekerk.

Met 123 meter is de Sint-Janskerk de langste kerk 
van Nederland. De kerk is beroemd om haar 
Goudse Glazen, dit is een bijzondere collectie 
gebrandschilderde ramen uit de 16e en 17e eeuw. 
Naast de kerkdiensten worden er vaak concerten en 
rondleidingen gegeven. De kerk wordt ook regel-
matig verhuurd voor evenementen en presentaties. 

Open: ma t/m za

In het Catharina Gasthuis, het voormalige stads-
ziekenhuis van Gouda, is tegenwoordig museum-
goudA gevestigd. In de collectie van dit museum 
vindt u onder andere werken van Jan Steen. Het 
verleden van het gebouw als ziekenhuis is nog 
steeds zichtbaar. Bekijk bijvoorbeeld de Chirurgijns -
gildekamer, het complete apothekersinterieur van 
de Goudse stadsapotheek en de ‘dolcel’ waar 
psychiatrische patiënten werden opgesloten. 

Open: di t/m zo

Dit industriële pand is in 1915 gebouwd en heeft 
ooit gediend als groothandel en fabriekje voor de 
productie van leerartikelen. Het pand raakte in 
verval en is in de afgelopen 15 jaar gerestaureerd 
tot stadsloft. Zo veel mogelijk aspecten van het 
oude pand zijn behouden. Dit is onder andere te 
zien aan de herstelde glaspui, die vroeger voor 
genoeg lichtinval moest zorgen om te kunnen 
werken. 

Niet open voor publiek

13. Sint-Janskerk

11. Industrieel pand

12. Catharina Gasthuis – museumgoudA
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15. BADHUIS - SPA GOUDA
Om het Badhuis te bezichtigen gaat u rechtsaf 
(Lange Groenendaal). Na 80 meter vindt u het Badhuis 
aan uw rechterhand. Fiets terug naar de Lage Gouwe 
om de route weer op te pakken. 

16. LICHTFABRIEK GOUDA
Na 300 meter vindt u aan de overkant van het water 
de voormalige lichtfabriek. 

44   Derde brug linksaf (St. Remeynsburg) en direct 
rechtsaf (Hoge Gouwe).

45   Bij verkeerslichten linksaf. 

46   Direct linksaf (Prins Hendrikstraat). 

47   Bij het fi etspad linksaf (Veerstraat).

48   Voor de brug rechtsaf (Turfsingel, gaat over in Buurtje).

17. GARENSPINNERIJ 

TIP C: MUSEUMHAVEN

49   Einde weg linksaf (Schielands Hogezeedijk).

50   Bij verkeerslichten rechtsaf, richting Bergambacht. 

51    Rechtdoor over de rotonde. 
NB: fi etspad aan de linkerkant van de weg.

52   Eerste weg, bij brug, rechtsaf (Gouderakse Tiendweg).

Door de opkomst van elektriciteit als energiebron 
besloot de gemeente Gouda in 1908 om een 
elektriciteitsfabriek te bouwen. Op dit moment 
wordt de voormalige fabriek omgetoverd tot een 
ontmoetingscentrum voor creativiteit, cultuur en 
ondernemers. Er wordt een grand café en een 
vier-sterren hotel gerealiseerd. Binnen het nieuwe 
ontwerp blijven de oude industriële details zichtbaar. 

Begin 20e eeuw hadden veel Gouwenaars geen 
eigen bad, maar het besef dat een goede lichaams-
hygiëne ziektes kon voorkomen groeide. In 1922 
werd daarom het Volks- en Schoolbad gebouwd. 
In de loop der jaren heeft het badhuis haar functie 
verloren en verschillende organisaties gehuisvest, 
waaronder een tafeltennisvereniging. Recent heeft 
het gebouw haar oorspronkelijke functie weer 
teruggekregen en is omgebouwd tot spa. Diverse 
monumentale stijlkenmerken zijn behouden.
Open op afspraak

In de 17e eeuw stond op deze plek een rooms-
katholieke schuilkerk. Deze is later vervangen 
door de huidige neogotische kruiskerk uit 1904. 
Momenteel staan de kerk en naastgelegen 
pastorie te koop, omdat ze te duur werden voor 
de huidige eigenaar. Een nieuwe eigenaar kan de 
kerk mogelijk weer in gebruik nemen als godshuis, 
maar kan er ook voor kiezen om deze te herbe-
stemmen. Hierbij zal zorgvuldig gekeken worden 
welke mogelijke functies passen bij deze locatie.

Niet open voor publiek

16. Lichtfabriek Gouda

14. Gouwekerk

15. Badhuis - Spa Gouda
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53   Rechtdoor over de Gouderakse Tiendweg.

54   Einde weg linksaf. 

55   Weg naar rechts volgen.

56   Op het kruispunt linksaf, richting Achterbroek.

57   Einde fi etspad rechtsaf.

58   Einde weg linksaf (Kerkweg).

59   Met de bocht mee naar links. Volg deze weg tot u 
in Berkenwoude bent. 

60   Einde weg linksaf (Oosteinde).

61   Einde Oosteinde rechtsaf (Zuidbroekse Opweg).

62   De weg volgen. Bij het kruispunt linksaf, richting 
Bergambacht (Zuidbroek).

TIP D: KAASBOERDERIJ SCHEP

TIP E: KAASBOERDERIJ JONGENHOEVE 

Om de concurrentie van de Britse gemechaniseerde 
garenindustrie voor te blijven werd in 1861 de 
Goudse Machinale Garenspinnerij opgericht. 
Hier werden visnetten, zeildoeken, graanzakken, 
camouflagenetten en korte touwtjes voor PTT-
postzakken vervaardigd. In Gouda werd de 
spinnerij de ‘Garenkeet’ genoemd. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw is het bedrijf verhuisd. 
Daarna is het gebouw in gebruik genomen als 
sociaal-cultureel centrum. 

De komende jaren wordt de Garenspinnerij 
herontwikkeld als cultuurcentrum met theater, 
film en muziek. In 2014 wordt dit vernieuwde 
centrum geopend. Bij de verbouwing staat 
duurzaamheid in materialen en indeling centraal. 

Niet open voor publiek

17. Garenspinnerij

De watertoren van Schoonhoven wordt beschouwd 
als de mooiste van Nederland en werd in 1901 
ontworpen door architect De Jongh. In 1992 werd 
de watertoren voor een gulden verkocht als 
rijksmonument. De watertoren is gerestaureerd 
en in gebruik genomen door drie zilversmeden 
en een zilvergalerie. De zilvergalerie toont het 
werk van zowel nationale als internationale 
zilversmeden. 

U kunt op afspraak een rondleiding door de 
zilverwerkplaatsen krijgen of een bezoek brengen 
aan de galerie. 

Galerie open: di t/m za

18. Zilvergalerie de Watertoren
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63   Rechtdoor op de rotonde. U rijdt Bergambacht 
binnen (Molenlaan).

64  Bij het kruispunt rechtsaf (Hoofdstraat).

65   Volg deze weg, einde van de winkelstraat linksaf 
(Burgemeester Uilkensstraat).

66   Rechtdoor over de rotonde (Dijklaan).

67   Einde linksaf (Lekdijk Oost).

68   Volg deze weg tot u Schoonhoven in fi etst. 

18. ZILVERGALERIE DE WATERTOREN
Om de Watertoren te bezichtigen gaat u bij Hotel 
Belvedere linksaf. Eerste straat links (Bij de Watertoren). 
Na 30 meter ziet u de Watertoren aan uw rechterhand. 
Dezelfde weg terug fi etsen en route weer oppakken. 

69   Rechtdoor aanhouden.

70  Na Haven eerste straat rechtsaf (Veerstraat).

71   Na de stadspoort linksaf, de TOP ligt aan uw 
rechterhand (Buiten de Veerpoort).

EINDE FIETSROUTE

Onderweg
Fietsverhuur
Boom Tweewielers
Kerkstraat 7-11, Schoonhoven
T 0182 329 555

Fietspoint Gouda
Stationsplein 10, Gouda
T 0182 516 111

Bezienswaardigheden
Edelambachtshuys
Haven 13, Schoonhoven
T 0182 386 371 
Open: di-za 10.00-17.00 uur

Nederlands Zilvermuseum
Karzerneplein 4, Schoonhoven
T 0182 385 612
Open: di-zo 12.00-17.00 uur

Poldermuseum Gemaal de Hooge 
Boezem
Hoogstraat 31, Haastrecht
T 06 13 74 91 68
Open: apr t/m sep 
ma-vr 12.00-15.00 uur, 
za 11.00-15.00 uur

Museum Bisdom van Vliet
Hoogstraat 166, Haastrecht
T 0182 501 354 
Open: 15 apr t/m 14 okt 
di-vr 10.00-16.00 uur, 
za en zo 14.00-17.00 uur

Kaasboerderij ’t Klooster
Steinsedijk 5, Haastrecht
T 0182 503 030
Open: ma, wo, do, vr, za

MuseumgoudA
Achter de Kerk 14, Gouda
T 0182 331 000
Open: di-vr 11.00-17.00 uur, 
za en zo 12.00-17.00 uur

Sint-Janskerk
Achter de Kerk 16, Gouda
T 0182 514 119
Open: mrt t/m okt 
ma-za 9.00-17.00 uur, 
nov t/m feb ma-za 10.00-16.00 uur

Kaasboerderij Schep
Zuidbroek 153, Bergambacht
T 0182 367 880 
Open: ma-za 8.30-18.00 uur

Kaasboerderij Jongenhoeve
Benedenberg 90, Bergambacht
T 0182 351 229
Open: ma-za 9.00-18.00 uur

Zilvergalerie de Watertoren
Bij de Watertoren 25, 
Schoonhoven
T 0182 381 006
Open: di-za 13.00-17.00 uur



Van Schoonhoven naar Gouda - Fietsen langs herbestemd erfgoed

Onderweg Onderweg24 25

De haven is een van de oudste gedeelten van 
Gouda en mondt uit in de Hollandse IJssel. 
Vroeger was deze haven de toegangspoort tot 
Holland over het water. Tegenwoordig biedt de 
haven een ligplaats voor monumentale vaartuigen 
en is het Binnenhavenmuseum hier gevestigd. 

Het hele jaar door maakt Boerderij ’t Klooster 
verse roomboter en karnemelk. Ook voor een 
stukje boerenkaas of een boerenijsje kunt u 
hier terecht. 

Ooit lag op de plek waar nu Boerderij ’t Klooster 
ligt het Klooster Stein. Naar verluid heeft  Erasmus 
hier van 1487 tot 1493 als kloosterling en priester 
gewoond, gewerkt en gestudeerd. In Boerderij 
’t Klooster bevindt zich onder andere een kinder-
stoel die aan Erasmus zou hebben toebehoord. 

Open: ma, wo, do, vr, za

De familie Schep heeft een bedrijf met ruim 240 
melkkoeien. De meeste melk wordt gebruikt voor 
de Goudse Boerenkaas die zij zelf maken. In 2010 
is deze Boerenkaas onderscheiden met de Gouden 
Kaasplak Trofee Cum Laude voor de lekkerste 
boerenkaas van Nederland. Deze kaas is uiteraard 
te koop op het bedrijf. 

Open: ma t/m za De Reeuwijkse Plassen zijn in de 18e eeuw ont-
staan door turfwinning. Deze turf werd gebruikt 
door pottenbakkerijen en bierbrouwerijen in 
Gouda. 

Tegenwoordig is het op de plassen goed toeven 
voor zeilers en surfers. De plassen zijn van elkaar 
gescheiden door smalle weggetjes waarover u 
prima kunt wandelen en fietsen. 

Tip D: Kaasboerderij Schep

Tip B: Reeuwijkse Plassen

Tip C: MuseumhavenTip A: Boerderij ’t Klooster

Tip E: Kaasboerderij Jongenhoeve

In de winkel van Kaasboerderij Jongenhoeve 
worden zelfgemaakte Goudse Boerenkazen en 
kruidenkazen verkocht. Naast melkkoeien zijn er 
op de boerderij ook kippen, varkens, schapen en 
pony’s te vinden. 

Open: ma t/m za



Colofon
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Over-Levende Monumenten!
Drie fietsroutes nemen u mee langs 

bijzondere herbestemde monumenten 

in Zuid-Holland. Eens waren dit de 

mooiste kerken, kastelen en woon-

huizen en nu zijn ze omgetoverd tot 

winkels, musea en vergadercentra. 

Behalve bijzondere monumenten, 

tonen deze fietsroutes u ook meer van 

het aantrekkelijke en typisch Hollandse 

landschap. 

De provincie Zuid-Holland vindt het 

belangrijk dat cultureel erfgoed 

behouden blijft. Jaarlijks komen 

honderden historische monumenten 

leeg te staan of worden gesloopt. 

Gelukkig wordt er ook steeds vaker 

gekeken naar de mogelijkheid om een 

historisch pand een nieuwe functie te 

geven en het daarmee te bewaren voor 

toekomstige generaties. Het behoud van 

dit cultureel erfgoed (door herbestem-

ming) draagt bij aan een aantrekkelijke 

leefomgeving in Zuid-Holland. 

In het provinciale themajaar 2012 

‘Over-Levende Monumenten!’ wil de 

provincie het cultureel erfgoed in 

beeld brengen. Samen met 

deskundigen en het publiek 

vraagt de provincie dit jaar extra 

aandacht voor cultureel erfgoed 

en biedt handvatten voor het 

herbestemmen hiervan.

Kijk voor meer informatie op 

www.zuid-holland.nl/

herbestemming.
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