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Welkom in Gouda!
Bedrijfsuitje in Gouda? Op pad met je team? Een excursie met school? Op stap met je vereniging? Een gezellig groepsuitje in 
Gouda is altijd een goed plan! De mogelijkheden zijn eindeloos en onze VVV medewerkers zitten vól met goede en te gekke 
ideeën. We regelen het uitje van A tot Z voor je. 

VVV Gouda denkt graag met je mee om jullie dag in kaasstad Gouda tot een succes te maken! Samen met lokale ondernemers 
regelen wij een compleet verzorgde dag, volledig naar jouw wensen. In deze brochure vind je alle informatie die je nodig hebt voor 
een fantastische activiteit, geslaagde dag of een unieke ervaring. Met een beetje inspiratie maak je jouw bezoek extra bijzonder. 
Met de voorbeeldprogramma’s in deze brochure raak je net als wij enthousiast over het prachtige Gouda! 

GOUDA VIERT 750 JAAR STADSRECHTEN
In 1272 verleende Graaf Floris V stadsrechten aan Gouda. In 2022 viert Gouda zes maanden lang feest met veel mooie en unieke 
evenementen van formaat. Ontdek de geweldige expositie Beleef het Wonder van Gouda in de Sint-Janskerk en Museum Gouda, 
ga wandelen op het dak van de Sint-Janskerk. Vergaap je aan de historische bedrijfsvaartuigen tijdens Gouda Waterstad en geniet 
van de Gouda Kaasmarkt en de uitgebreide ambachtenmarkt. Of ga op de foto met een Gouds Icoon. In de hele stad staan 50 
beelden van de Kaasboerin, gedecoreerd door kunstenaars en inwoners. Kijk voor het uitgebreide programma op gouda750.nl

ONTDEK DE HISTORISCHE BINNENSTAD
Gouda is wereldberoemd om haar kaasmarkt, kaas, stroopwafels, pijpen en aardewerk. De compacte en historische binnenstad 
met de vele bezienswaardigheden, authentieke winkeltjes, middeleeuwse straatjes, grachten en hofjes is een bezoek meer dan 
waard. En het mooie is: alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand van elkaar. Ontdek het sprookjesachtige vrijstaande 
stadhuis. En wat te denken van de Sint-Janskerk? Met haar 123 meter de langste kerk van Nederland en beroemd om haar 
Goudse Glazen, de 72 gebrandschilderde ramen. In Museum Gouda ontdek je de interactieve stadsmaquette en bijzondere 
tentoonstellingen. Ook een grachtentocht is een echte aanrader. Sla vooral ook niet de Gouda Cheese Experience en de 
Kamphuisen Siroopwafelfabriek over! Hier leer je op een leuke interactieve manier alles over de Goudse kaas en Goudse 
siroopwafel. Ben je in Gouda, dan doe je natuurlijk een kaasproeverij. Of geniet van een door jou gemaakte stroopwafel bij 
Berg’s Bakery of van de door jou gemaakte bonbons bij Olala Chocola of chocoladeatelier Puur.

ACTIEF OP PAD
Wil je een actief uitje, anders dan anders? Ook dan zit je helemaal goed in Gouda! Al eens gedacht aan het maken van een mooie 
tour op een E-Chopper of step? Of een fietstocht met een gids door de groene omgeving van Gouda? Een themawandeling met 
een stadsgids? Suppen door de grachten van Gouda of per kano de verborgen waterlopen ontdekken? Ook dat kan in Gouda en 
wij organiseren het graag voor je!

GOED BEREIKBAAR EN HEERLIJK OVERNACHTEN
Gouda ligt centraal in de Randstad en midden in het Groene Hart. De stad is goed bereikbaar met de auto en er is voldoende 
parkeerruimte voor auto’s en touringcars. Ook met de trein is Gouda goed bereikbaar. Wil je langer genieten van de historische 
stad? Dat snappen wij helemaal. Gouda is te leuk voor slechts een dag. In Gouda vind je veel unieke overnachtingsmogelijkheden; 
Van grachtenpand tot luxe boetiekhotel, het is er allemaal!

VVV GOUDA ONTZORGT
Op zoek naar een leuk groepsuitje in Gouda en kun je geen wijs uit alle mogelijkheden? VVV Gouda helpt je met:
• een op maat samengesteld programma met leuke activiteiten, een heerlijke maaltijd en desgewenst een overnachting, 

allemaal in één pakket*. Dat doen we al voor groepen vanaf 15 personen.
• aansprekende teksten en rechtenvrij en gratis beeldmateriaal, zie www.welkomingouda.nl/beeldbank. 

Na een korte registratie kun je hier gratis foto’s van Gouda downloaden.
• routekaarten met aanrijdroutes en parkeerplekken voor touringcars
• een gratis kopje koffie voor de touringcarchauffeur bij Kruim of de Koffiefabriek

COVID-19  
Alle bezienswaardigheden hebben hun maatregelen getroffen in verband met COVID-19 en zorgen voor een veilig bezoek. 
De geplande evenementen gaan wellicht in een andere vorm door. Kijk op de website voor de laatste updates.
*  In deze brochure vind je de (groeps)prijzen. Informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

CONTACTGEGEVENS 
VVV Gouda, Markt 35, 2801 JK  Gouda
+ 31 (0)182 - 589 110
info@welkomingouda.nl
www.welkomingouda.nl
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Highlights
In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Kom naar Gouda en ontdek de historische binnenstad met haar eeuwenoude 
geschiedenis. Bewonder de prachtige gevels, slenter langs de sfeervolle grachten en strijk neer op één van de gezellige terrasjes. 
Deze brochure geeft je een indruk van alle mogelijkheden voor een groepsuitje in Gouda!
Gouda is onlosmakelijk verbonden met haar wereldwijd bekende ambachten. Deze kun je op veel plekken beleven! Zo kun je 
getuige zijn van het reilen en zeilen van de kaashandelaren op de Gouda Kaasmarkt. Ook de Goudse stroopwafel, het Gouds bier, 
de Goudse kleipijpen en het Gouds keramiek vind je terug in de Goudse binnenstad. Tijdens het geliefde evenement Gouda bij 
Kaarslicht zijn het oude Stadhuis en de Markt sprookjesachtig verlicht door duizenden Goudse kaarsen.  

GOUDSE AMBACHTEN 

Gouda Kaas 
Wie Kaas zegt, zegt Gouda! Gouda Kaas is een van de bekendste 
en meest gegeten kaassoorten ter wereld. De kaas heeft een 
geschiedenis die teruggaat tot aan de 14e eeuw, maar nog altijd 
wordt de beroemde kaas op ambachtelijke wijze gemaakt op 
kaasboerderijen in plaatsen nabij Gouda, zoals Stolwijk, Haastrecht, 
Reeuwijk en Bergambacht. Ontdek meer over kaas in en rondom 
Gouda op www.cheesevalleyholland.com. Zie ook pagina 29. 

Gouds Plateel (keramiek)
Gouda kent een eeuwenlange en rijke traditie op het gebied van 
pijpen en gebruiks- en sieraardewerk.

Gouda Kaarsen 
In 1853 richtten drie Goudse heren de ‘Stearine Kaarsenfabriek’ 
op. Dit bleek al snel een succes en op 24 februari 1858 werd de 
N.V. opgericht. In 1899 mocht het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’ 
ontvangen. Deze fabriek is de grondlegger van de echte,  
originele Gouda Kaarsen.

Stroopwafels 
Wie kent de stroopwafel niet? Iedereen heeft wel eens zijn tanden 
gezet in deze koek, waarvan de originele benaming eigenlijk siroopwafel 
is. De lekkernij werd voor het eerst gemaakt aan het begin van de 19e 
eeuw in Gouda. In één van de oudst teruggevonden recepten uit 1810 
staat dat de wafels gebakken werden van deegresten en kruimels en 
gevuld werden met stroop.

Gouda, bierstad van Holland 
Gouda stond in de Middeleeuwen bekend als dé bierstad. Rond 1470 
telde de stad 200 brouwers, die samen meer dan 15 miljoen liter bier 
per jaar produceerden.

Goudse Pijp 
De Goudse kleipijp is een stenen tabakspijp die in de 18e eeuw door 
veel mannen gerookt werd. In 1606 kwamen Engelse huurlingen 
naar Nederland ter versterking van Gouda. Ze leerden de Gouwenaars 
de pijpen maken. Later, in 1660, werd het gilde voor de Goudse 
pijpenmakers opgericht.
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Sint-Janskerk & Goudse Glazen 
De eerste vermelding van de Sint-Janskerk komt uit 1280, 
maar de huidige vorm is na de grote brand in 1552 ontstaan. 
De kerk is vernoemd naar Johannes de Doper, de schutspatroon 
van Gouda. Met een lengte van maar liefst 123 meter is het de 
langste kerk van Nederland. Tevens is de kerk wereldberoemd 
om de Goudse Glazen. Deze gebrandschilderde ramen, vooral uit 
de Middeleeuwen en de Renaissance, tonen je afbeeldingen uit 
de Bijbelse en vaderlandse geschiedenis. De Sint-Jan is onderdeel 
van Het Grootste Museum van Nederland. Ga voor meer 
informatie naar www.grootstemuseum.nl

Museum Gouda
Van Ferdinand Bol tot Isaac Israels, van Goudse kleipijp tot 
16e-eeuws drieluik: Museum Gouda heeft een gevarieerde 
collectie. Ontdek de unieke 16e- en 17e-eeuwse altaarstukken, 
de reusachtige interactieve stadsmaquette van Gouda in 1562, 
schuttersstukken uit de 17e eeuw en Franse en Nederlandse 
schilderijen uit de 19e eeuw. Ook het beroemde Gouds plateel 
(sieraardewerk) is er te bewonderen.
 
Gouda Cheese Experience
Van de geschiedenis tot kaasmaken en de handel, alle kaas- 
facetten komen op een spannende en speelse manier aan bod. 
Stap in een enorme Gouda Kaas en beleef een overweldigende 
show. Of neem de Melkweg en breng een ode aan de koe. 
Je kunt ook lekker zelf aan de slag gaan met ontdekwanden,  
virtueel melken, kazen keren en het eeuwenoude handjeklap. 
En natuurlijk: proef je de enige echte Gouda Kaas. 

Kamphuisen Siroopwafelfabriek
Verscholen in het hart van Gouda ligt de fabriek van de 
knapperigste siroopwafel van het land: de Kamphuisen 
siroopwafel. In de winkel vliegen de wafels al sinds 1810 als 
warme broodjes over de toonbank. Wil je zelf ontdekken hoe 
deze lekkernij zo lekker komt? Kom naar de Siroopwafelfabriek, 
de leukste attractie voor jong en oud!

De Goudse Waag | Kaas- & Ambachtenmuseum 
Dit authentieke pand is in 1668 ontworpen door architect 
Pieter Post. De benedenverdieping werd vroeger gebruikt om 
o.a. kazen te wegen. Tegenwoordig is De Goudse Waag ingericht 
als Kaas- en  Ambachtenmuseum. Hier wordt verteld  over de 
geschiedenis van kaas, de producten die hier werden gewogen 
en verhandeld en hoe kaas gemaakt wordt. Op de begane grond 
is VVV Gouda gevestigd. 

Het oude Stadhuis 
In de zomer van 1438 raakte het stadhuis zwaar beschadigd 
door een grote stadsbrand. Het stadsbestuur besloot dat het 
nieuwe stadhuis vrij moest staan en koos als nieuwe locatie 
het marktveld, toen nog een drassig veenterrein. Aan de 
rechter-zijgevel zie je het klokkenspel met de mechanische 
poppen, aangebracht in 1961. De hoofdrolspeler in het 
poppenspel is Graaf Floris V, die Gouda in 1272 stadsrechten 
verleende. Elke twee minuten over het halve en het hele uur 
word je getrakteerd op een fraai schouwspel. 



GOUDA KAASMARKT
Van 14 april t/m 15 september vindt elke donderdagochtend (behalve 
op Hemelvaartsdag 26 mei) van 10.00 tot 12.30 uur op de Markt de 
traditionele kaasmarkt plaats. Net als vroeger doen de boeren en 
handelaren handjeklap om de beste kazen. Naast de wereldberoemde 
kaas, geniet je van kramen gevuld met streekproducten. Kijk voor meer 
informatie op www.goudakaasstad.nl
Startdatum 2022: donderdag 14 april.

GOUDA BIJ KAARSLICHT
Vrijdag 16 december 2022 
Eén van de oudste lichtfeesten van Nederland. ‘s Avonds branden 
1.500 kaarsen achter de ramen van het historische stadhuis en nog 
eens duizenden achter de ramen van de panden in de binnenstad. 
Ook zijn er allerlei activiteiten, zoals de Winterfair, wandelingen, 
concerten, voorstellingen en optredens in de Goudse Schouwburg, 
musea, kerken en op straat. Hoogtepunt is het ontsteken van de 
lichtjes in de kerstboom tussen 19.00 en 20.00 uur. De kerstboom 
krijgt Gouda altijd cadeau van de Noorse zusterstad Kongsberg.  
Kijk op www.goudabijkaarslicht.nl voor meer informatie.

GOUDSE KERAMIEKDAGEN
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
De jaarlijkse Goudse Keramiekdagen zijn een favoriet tweedaags 
evenement voor keramiekfans. Op Hemelvaartsdag en de dag erna 
geven meer dan honderd keramisten uit binnen- en buitenland 
acte de présence. Op de gezellige Markt in hartje Gouda, rondom 
het fraaie middeleeuwse stadhuis, presenteren en verkopen de 
deelnemers hun werk. Kijk op www.goudsekeramiekdagen.nl
voor meer informatie.

7

* Houd onze website welkomingouda.nl in de gaten voor de laatste updates en wijzigingen in verband met COVID-19. 

GOUDA750
Van 14 april t/m 17 september staat Gouda bol van de unieke  
Gouda750 evenementen.
De expositie Beleef het Wonder van Gouda in de Sint-Janskerk en 
Museum Gouda en Beleef Gouda op grote hoogte zijn publieks-
trekkers van formaat. De Gouda Kaasmarkt begint 14 april en wordt 
uitgebreid met een ambachtenmarkt. Of wandel of fiets langs de 
Goudse iconenroute door de binnenstad met 50 beelden van de 
Kaasboerin, gedecoreerd door kunstenaars en inwoners. 
Kijk op www.gouda750.nl voor meer informatie. 

EVENEMENTEN & -KALENDER*

2022
Gouda Kaasmarkt

Beleef het Wonder van Gouda
De Wandeling op Het Dak
Koningsdag
Goudse Keramiekdagen
Gouds Montmartre

Gouda bij Kaarslicht
Goudse Glazen Uitgelicht
Winterevenementen

Elke donderdagochtend,
14 april t/m 15 september
behalve 26 mei
14 april t/m 2 oktober
14 april t/m 2 oktober
27 april
26 & 27 mei
Elke woensdag,
mei t/m augustus
16 december
december + januari
december + januari

2023
Gouda Kaasmarkt

Koningsdag
Goudse Keramiekdagen
Gouds Montmartre

Gouda bij Kaarslicht
Goudse Glazen Uitgelicht
Winterevenementen

Elke donderdagochtend,
april t/m augustus
behalve 18 mei
27 april
18 & 19 mei
Elke woensdag,
mei t/m augustus
15 december
december + januari
december + januari
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SHOPPEN IN DE GOUDSE STRAATJES
Van de bekende winkelketens, galeries, de vele antiek- en brocantewinkeltjes, authentieke boetiekjes, unieke cadeauwinkeltjes 
tot de ateliers met stijlvolle designsieraden, het is allemaal te vinden in Gouda. De wekelijkse koopavond in de binnenstad is op 
donderdagavond tot 21.00 uur. Kijk voor koopzondagen en meer informatie op welkomingouda.nl.
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Highlights
1.  Sint-Janskerk  
2.  Museum Gouda
3.  De Goudse Waag | 
      VVV Gouda
4.  Het oude Stadhuis
5. Gouda Cheese Experience
9.  Kamphuisen  
  Siroopwafelfabriek

Goudse kaas & ambachten 
Nr. 5 t/m 16

Zien, doen & beleven
Nr. 17 t/m 23

Overnachten
A.  Best Western Plus City 
      Hotel Gouda
B.  Relais & Châteaux  
  Weeshuis Gouda
C.  Hotel Campanile Gouda

Parkeren   
P1 Bolwerk  
P2  Schouwburg 
P3  Klein Amerika 
P4  Nieuwe Markt 
P5  Stationsgarage
P6   Vossenburchkade 
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  Overig 
 24. Willem Vroesenhuis 
 25. Voormalig weeshuis
 26. Jeruzalemkapel 
 27. Willem Vroesentuin 

28. Huize Groeneweg
29. Swanenburgshofje
30. Houtmansplantsoen
31. Tolhuis en Oosthaven 
32. Mallegatsluis

33. Museumhaven 
34. Gouwekerk 
35. Visbanken 
36. Oud-Katholieke kerk 
37. Hofje van Letmaet

38. Hofje van Cincq 
39. Agnietenkapel
40. De Zalm 
41. Arti Legi

Goudse Poort/ 
nabij snelweg A12



Voorbeeldarrangementen

9

GOUDA, STAD VAN... GOUDA 750 JAAR STAD | 1 DAG
Van 14 april t/m 1 oktober 2022 organiseren de Sint-Janskerk en Museum Gouda een heel bijzondere tentoonstelling. 
Hun unieke kunstschatten worden weer samen gebracht. Een zinnenprikkelende reis terug in de tijd, naar 1570 om precies te zijn. 
De Sint-Janskerk zag er toen heel anders uit. Het was er een drukte van jewelste, met burgers, geestelijken en zelfs dieren. Gilden en 
broederschappen hielden er missen, uitvaarten en vieringen bij rijkversierde altaren. Kunstenaars liepen rond om nieuwe ontwerpen 
te maken voor de indrukwekkende gebrandschilderde ramen, de ‘Goudse Glazen’. Díe plek wordt in 2022 opnieuw tot leven gebracht.  
 
10.00 - 10.45 uur

11.00 - 12.30 uur

12.30 - 14.00 uur

14.15 - 14.55 uur

15.10 - 1540 uur

Prijs p.p. vanaf: 

Inclusief: 

€ 2,95 p.p.

€ 75,00 per gids 
(max. 20 pers.)

v.a. € 11,50 p.p.

Beleef het  
Wonder van Gouda  
tentoonstelling in  
Sint-Janskerk en 
Museum Gouda.  
€ 19,50 p.p. 
incl. audiotour  
(NL/EN/DU).

€ 6,50 
(i.c.m. Beleef het 
Wonder van Gouda)

Ontvangst koffie/thee en Goudse stroopwafel 
Ontvangst in de ambachtelijke Berg’s Bakery met een kopje koffie of thee en een echte 
Goudse stroopwafel. De echte Goudse stroopwafels worden hier al meer dan 100 jaar 
met vakmanschap gebakken naar een oud, geheim gebleven recept.

Stadswandeling met een gids van het Goudse Gidsen Gilde 
De stadsgidsen van het Goudse Gidsen Gilde nemen je mee voor een wandeling door 
de historische binnenstad. De bijzondere routes, uitgezet door mensen die Gouda op 
hun duimpje kennen, brengen je op plaatsen waar je nooit eerder bent geweest. Naast 
een algemene historische stadswandeling zijn er ook diverse themawandelingen, 
zoals een poortjes-, hofjes-, steegjes- of een waterwandeling. Op zon- en feestdagen 
geldt een toeslag van 10%.

Lunch 
Afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbaarheid selecteren wij een geschikt 
restaurant.

BELEEF HET WONDER VAN GOUDA*
Unieke expositie in Sint-Janskerk en Museum Gouda. Een zinnenprikkelende reis  
langs zestiende-eeuwse kunstschatten.
Bezoek aan de Sint-Janskerk 
De monumentale zestiende-eeuwse altaarstukken die de Beeldenstorm overleefden, 
verhuizen van het Museum terug naar de Sint-Janskerk en worden herenigd met de 
wereldberoemde gebrandschilderde glazen. Kleuren en geuren keren terug in de kerk. 
Met een speciale audiotour wordt het leven van toen uitgelegd.
Bezoek aan Museum Gouda 
Tegelijkertijd is er in Museum Gouda een tentoonstelling van een deel van de originele 
werktekeningen - de cartons - van de gebrandschilderde glazen te zien. Kom oog in 
oog te staan met uniek werelderfgoed! De cartons zijn stuk voor stuk gemaakt door 
bekende kunstenaars. Dat vrijwel alle originele ontwerpen bewaard zijn gebleven, 
heeft alles te maken met het tolerante klimaat in Gouda aan het eind van de zestiende 
eeuw. Dat de geschiedenis een mooie raadgever voor de toekomst is, ontdek je hier.
* Het tarief is inclusief de speciale Beleef het Wonder van Gouda audiotour (NL/EN/DU). 
* Openingstijden Beleef het Wonder van Gouda:  maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

TIP: breid je arrangement uit met Beleef Gouda op grote hoogte; de wandeling op het 
dak van de Sint-Janskerk. Alleen mogelijk tijdens Gouda750. 
(NB: hou rekening met veel trappen). 

€ 33,95 per persoon
 + € 75,00 per gids (max. 20 pers. per gids)

Kopje koffie/thee met stroopwafel bij Berg’s Bakery 
Stadswandeling met het Goudse Gidsen Gilde 
Lunch (stelpost) 
Bezoek Museum Gouda 
Bezoek Sint-Janskerk



GOUDA, STAD VAN... WATER | 1 DAG
Geniet van de rijke historie van waterstad Gouda. Reederij de IJsel verzorgt van half april tot en met half oktober van donderdag 
t/m zaterdag instap grachtenvaarten met diverse monumentale schepen door de Goudse grachten. Daarnaast verzorgen zij ook 
recreatieve vaartochten op de historische vaarwegen in de omgeving van Gouda. Het is ook mogelijk de boot voor een groep te huren 
(alle dagen).

10.15 – 11.00 uur

11.15 – 12.45 uur

13.00 – 14.00 uur

14.15 – 15.45 uur

Prijs p.p. vanaf: 

Inclusief: 

€ 6,50 p.p.

€ 320,00 per vaart

v.a. € 11,50 p.p.

€ 75,00 per gids 
(max. 20 pers.)

Koffie/thee met gebak bij het Museumcafé 
Ontvangst met koffie of thee en een assortiment van heerlijke taartjes van Koekela.

Grachtenvaart door de Goudse Grachten met Reederij de IJsel (max. 30 pers.)
Een prachtige grachtenvaart met de trekschuiten Jan Salie of Jan Kordaat door de 
monumentale binnenstad van Gouda, begeleid door historische wetenswaardigheden 
en anekdotes van de schipper.

Lunch 
Afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbaarheid selecteren wij een geschikt 
restaurant.

Waterwandeling met een gids van het Goudse Gidsen Gilde
De geschiedenis van Gouda is onlosmakelijk met het water van de Hollandsche IJssel 
en de Gouwe verbonden. Deze rivieren maakten de stad rijk, maar zorgden soms 
ook voor problemen. Tijdens deze stadswandeling leer je aan de hand van sluizen en 
grachten alles over Gouda’s bijzondere waterverleden. Onder leiding van een gids 
verlaat je de bekende wegen en kom je op unieke plekken met bijzondere verhalen. 
Een rondleiding langs de Museumhaven, het Tolhuis en het Houtmansplantsoen laat 
je zien dat Gouda naast het Stadhuis en de Sint-Janskerk nog veel meer te bieden 
heeft. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 10%.

TIP: op een andere manier de Goudse grachten ontdekken? Boek de Gouda SUP tour! 
De Gouda SUP tour is een compleet begeleide tocht door het historische centrum van 
Gouda.  Zo ontdek je de stad vanuit een totaal ander perspectief. 

€ 18,00 per persoon
+ € 320,00 voor de rondvaart (max. 30 pers.)
+ € 75,00 per gids (max. 20 pers. per gids)

Koffie/thee met gebak bij Museumcafé
Grachtenvaart door de Goudse Grachten met Reederij de IJsel  
Lunch (stelpost) 
Waterwandeling met het Goudse Gidsen Gilde

10
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GOUDA, STAD VAN... GOUDSE AMBACHTEN | 1 DAG
Ontdek een bijzonder stukje Gouda! Gouda heeft een rijke historie vol diverse ambachten. De stad is natuurlijk beroemd om haar 
Goudse kaas, maar ook kaarsen, kleipijpen, bieren, stroopwafels en het aardewerk behoren tot de Goudse ambachten. Vandaag 
de dag vind je in Gouda nog vele verschillende ambachtelijke winkels en ondernemers. 

9.30 - 11.30 uur

11.30 - 12.00 uur

12.15 - 13.15 uur

13.30 - 14.30 uur

14.45- 15.30 uur

Prijs p.p. vanaf: 

Inclusief: 

Optioneel:

€ 9,75 p.p.

v.a. € 11,50 p.p.

€ 8,00 p.p.

€ 5,20 p.p.

Ontvangst en bezoek Ambachtelijk Gouda (groepen van minimaal 30 personen)
Ontdek na ontvangst met koffie of thee en een Goudse siroopwafel de rijke historie 
van Goudse ambachten. In zes verschillende trapgevelhuisjes uit 1800 ervaar je 
de Goudse ambachten kaas, kaarsen, stroopwafels, kleipijpen, aardewerk en bier. 
Verhalen, oud beeldmateriaal, originele attributen en demonstraties brengen de 
ambachten tot leven. 

Reistijd naar het centrum van Gouda

Lunch 
Afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbaarheid selecteren wij een geschikt 
restaurant.

Kamphuisen Siroopwafelfabriek
Geniet van de bereiding van de siroopwafels. Kijk door de ogen van een siroopwafel-
bakker en neem zelf de proef op de som. In het hart van Gouda krijg je een mooi 
beeld van de historie van dit ambacht en zie je hoe vakmensen vandaag de dag het 
siroopwafelrecept van Gouda in ere houden sinds 1810. 

Toegang De Goudse Waag l Kaas- en Ambachtenmuseum (inclusief audiotour)
In De Goudse Waag, gelegen tegenover het stadhuis, bevindt zich het Goudse Kaas- en 
Ambachtenmuseum. Dit museum is zeker een bezoek waard! Ervaar de geschiedenis 
van De Goudse Waag en kom alles te weten over het kaasmaken. 

TIP: verleng je bezoek aan De Goudse Waag met een kaasproeverij!

TIP: of boek de “Bak je eigen siroopwafel” workshop bij Berg’s Bakery! 

€ 34,45 per persoon

Ontvangst en rondleiding Ambachtelijk Gouda
Lunch (stelpost) 
Bezoek Kamphuisen Siroopwafelfabriek
Toegang De Goudse Waag l Kaas- en Ambachtenmuseum

+ € 2,50 p.p. voor koffie en thee bij Kamphuisen Siroopwafelfabriek 
+ € 14,50 p.p. voor een kaasproeverij incl. een glas wijn/bier bij De Goudse Waag



GOUDA, STAD VAN... KAAS | 1 DAG
Wat past er beter bij Gouda dan kaas? Met dit dagprogramma maak je kennis met alle aspecten van kaas. Je leert hoe het wordt 
gemaakt en verhandeld en uiteraard wordt er ook geproefd. Een programma voor de liefhebbers. Het is mogelijk om dit programma 
op donderdag te combineren met een bezoek aan Gouda Kaasmarkt.

10.00 – 10.30 uur

10.30 – 11.45 uur

12.00 – 13.00 uur

13.15 – 14.00 uur

14.00 – 15.30 uur

15.30 – 16.45 uur

Prijs p.p. vanaf: 

Inclusief: 

Optioneel:

€ 3,00 p.p.

€ 25,00  p.p.

€ 5,20  p.p.

€ 14,00 p.p.

€ 18,50 p.p.

Koffie of thee en stroopwafeltje bij De Zalm 
Het terras van dit voormalig oudste hotel van Nederland kijkt direct uit op de 
kaasmarkt. Je zit hier midden in de historie van Gouda. Met zicht op het stadhuis,  
De Goudse Waag en de Sint-Janskerk. Er is geen betere plek om deze dag te starten!

Bezoek aan GOUDA KAASMARKT 
Volgens de archieven vindt op deze plek al sinds 1198 de kaasmarkt plaats. Sinds 
oudsher komen de boeren uit de omgeving naar Gouda met hun brikken om daar hun 
kazen te verhandelen. Dit gebeurt door middel van het eeuwenoude handjeklap, een 
spel van bieden en loven. Na de verkoop wordt de kaas ingeladen en gewogen in de 
Waag. Je kunt dit schouwspel iedere donderdagochtend van april t/m augustus 
(niet op Hemelvaartsdag) bewonderen!

High Cheese Lunch bij het Museumcafé 
Ontvangst met een verse zuivel smoothie vol vers GEEL fruit. Aansluitend een glaasje 
Goudse Kaassoep. Daarna worden er vanaf etagères sandwiches, kleine salade met 
kaas, tompouce met geitenkaasmousse, twee soorten kaas, druiven en gemengde 
noten, hartige scones met kruidenspread geserveerd.

Toegang De Goudse Waag l Kaas- en Ambachtenmuseum
In De Goudse Waag, gelegen tegenover het stadhuis, bevindt zich het Goudse Kaas- en 
Ambachtenmuseum. Dit museum is zeker een bezoek waard! Ervaar de geschiedenis 
van De Goudse Waag en kom alles te weten over het kaasmaken. 

Gouda Cheese Experience
Tijdens een bezoek aan deze bijzondere attractie ga je op een interactieve reis door de 
wereld van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot de productie en de handel, alles komt 
op een spannende en speelse manier aan bod. Stap in een enorme Gouda Kaas en 
beleef een overweldigende show. Neem de Melkweg en breng een ode aan de koe. 
Ga zelf aan de slag met ontdekwanden, virtueel melken, kazen keren en het 
eeuwenoude handjeklap. En natuurlijk: proef de enige echte Gouda Kaas!

Kaas-wijn-bierbattle bij museumhavencafé IJsselhuis Gouda
3 kazen, 3 speciaalbieren, 3 wijnen (proefglazen). Samen de ultieme strijd aangaan 
tussen bier en wijn, ongedwongen proeven, wat combineert het beste? Brood en water 
om de smaak te neutraliseren.

TIP: het bezoek aan de Gouda Kaasmarkt kan ook vervangen worden door een bezoek 
aan een kaasboerderij in de omgeving van Gouda.

€ 65,70 per persoon

Koffie/thee met stroopwafeltje 
High Cheese Lunch bij Museumcafé
Toegang De Goudse Waag l Kaas- en Ambachtenmuseum
Kaas-wijn-bierbattle bij museumhavencafé IJsselhuis Gouda

+ v.a. € 2,60 p.p. bezoek aan een kaasboerderij

12
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GOUDA, STAD VAN... EEN DAG VOL ACTIE EN FUN | 1 DAG
Ook voor wie meer en andere actie zoekt, is er genoeg te beleven in Gouda! Ga op pad met een E-chopper en ontdek de groene 
omgeving van Gouda, onderweg geniet je van een heerlijke lunch-to-go. Na terugkomst in Gouda hebben we nog meer voor je 
in petto! Zoals een heerlijke chocoladeproeverij en een geweldig leuke cocktailworkshop. Een echte bartender leert je de kneepjes 
van het vak. 

10.00 – 11.30 uur

12.00 – 15.00 uur

15.30 – 16.15 uur

16.30 – 18.00 uur

Prijs p.p. vanaf: 

Inclusief: 

 € 2,95 p.p.

€ 47,45 p.p.

€ 10,00 p.p.

€ 25,00 p.p.

Ontvangst koffie/thee en Goudse siroopwafel
Ontvangst in de ambachtelijke Banketbakkerij en Bakkerscafé Berg’s Bakery met 
een kopje koffie of thee en een echte Goudse siroopwafel. De echte Van Vliet 
Siroopwafels worden hier al meer dan 100 jaar met vakmanschap gebakken naar 
een oud en geheim gebleven recept.

E-Chopper Adventures (3 uur touren met een lunchpakket to go)
Stap op een E-Chopper of E-Fatbike van E-Chopper Adventures en beleef het Groene 
Hart op een unieke manier! Duurzaam en fun. Geruisloos ga je van kaasboerderij 
naar bijzondere molens, historische dorpen en stadjes. 

Proeverij bij chocoladeatelier PUUR
Proef de verschillende soorten chocolade. Tijdens de proeverij zie je het 
bereidingsproces, alles onder het genot van een kopje koffie of chocolademelk.

Cocktailworkshop Dependance Gouda
Een bartender leert je de beste cocktails te maken. Je krijgt uitleg over de historie, 
verschillende technieken van cocktails en bartools. Je maakt een cocktail en proeft 
2 shotjes van verschillende dranken om zo het verschil te leren tussen beide.

TIP: wil je de binnenstad van Gouda ontdekken? Vervang dan de E-Chopper tour 
door een steptour met Stepverhuur Gouda.  

TIP: Geniet van heerlijke shared dining gerechten bij Viejee’s of smakelijke 
streetfoodhapjes bij Casa Chow.

€ 85,40 per persoon

Koffie/thee en Goudse Siroopwafel bij Berg’s Bakery
E-Chopper tour met lunch-to-go
Proeverij bij chocoladeatelier Puur
Cocktailworkshop bij Dependance Gouda



Zien, doen & beleven
Naast de voorbeeldarrangementen is er de mogelijkheid om een op maat gemaakt arrangement te ontwikkelen. Per onderwerp vind je de prijzen per aanbieder en andere handige informatie. 
Zo worden ook de mogelijkheden voor begeleiding van een gids, workshop en proeverij vermeld. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. 
Speciale groepsprijzen staan in het prijsoverzicht. Je kunt ook contact opnemen met de aanbieders of met VVV Gouda.
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Bezienswaardigheden Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

Sint-Janskerk  
zie ook pagina 6

De kerk is met haar 123 meter de langste kerk van Nederland en beroemd 
om haar Goudse glazen. Sinds 1 januari 2018 onderdeel van Het Grootste 
Museum van Nederland. Op zondag gesloten.  
Audiotour inbegrepen Taal: NL/EN/DU/FR/IT/SP 
Tour: NL/EN/DU/FR/IT/SP. 
Let op: van 14 april tot en met 1 oktober gelden aangepaste 
openingstijden en -dagen. Zie www.beleefhetwondervangouda.nl 

Entree € 9,50 Achter de Kerk 2 
2801 JW Gouda

www.sintjan.com
info@sintjan.com

+31 (0)182 - 512 684

Groep € 8,50 15

60 min 25 € 45,00

Combiticket met Siroopwafelfabriek en de Cheese Experience Groepstarief € 27,95 15

Museum Gouda 
zie ook pagina 6

Museum Gouda zetelt in een rijksmonumentaal gebouw in het historisch 
centrum van Gouda: het Catharina Gasthuis. Op maandag gesloten.  
Tour: NL/EN/DU
Let op: van 14 april tot en met 1 oktober gelden aangepaste 
openingstijden en -dagen. Zie www.beleefhetwondervangouda.nl

Entree € 13,00 Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda

www.museumgouda.nl
info@museumgouda.nl

+31 (0)182 - 331 000

0 t/m 17 jaar gratis

15 € 65,00

Gouda Cheese 
Experience 
zie ook pagina 6 

Tijdens een bezoek aan deze bijzondere attractie ga je op een interactieve reis door de wereld van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot de productie en de 
handel, alles komt op een spannende en speelse manier aan bod. Stap in een enorme Gouda Kaas en beleef een overweldigende show. Taal: NL/EN/DU/FR

Agnietenstraat 21
2801 GZ Gouda

www.goudacheese-experience.com
info@goudacheese-experience.com

+31(0)182 - 787 934
+31 (0)6 - 164 724 14

Entree incl. mini kaasproeverij 60 -80 min € 16,00

Groep 60 -80 min € 14,00 15 25

Combiticket met Sint-Janskerk en de Siroopwafelfabriek Groepstarief € 27,95 15

Kamphuisen  
Siroopwafelfabriek 
zie ook pagina 6 

Ontdek en geniet van het verhaal achter Kamphuisen en stap in de wondere wereld van de fabriek. Zodra je binnenkomt ruik je de heerlijke, zoete geur van 
stroopwafels en zie je zelf hoe de lekkerste stroopwafels uit Gouda worden gemaakt. Proeverij van de wafels is inbegrepen. Taal: NL/EN/DU/FR

Markt 69
2801 JM Gouda

www.siroopwafelfabriek.nl  
info@siroopwafelfabriek.nl

+31 (0)182 - 513 359
Kamphuisen Experience 60 min. € 8,00 15 75

Kamphuisen Experience + koffie/thee 75 min. € 10,50 15 75

Kamphuisen Experience + koffie/thee + iets lekkers 90 min € 11,50 15 75

Combiticket met Sint-Janskerk en de Cheese Experience Groepstarief € 27,95 15

Stadswandeling met het 
Goudse Gidsen Gilde 

Met een stadswandeling onder leiding van een gids ben je verzekerd  
van een unieke kennismaking met het historische centrum van Gouda. 
Wandelingen: historische, hofje-, water-, literaire-, ketterse-,  en kaas- 
wandeling. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 10%.  
Taal: NL/EN/DU/FR/SP

60 min 1 20 € 60,00 www.goudsegidsengilde.nl 
info@goudsegidsengilde.nl

90 min 1 20 € 75,00

Grachtenvaart met  
Reederij de IJsel 

Reederij de IJsel heeft oer-Hollandse schepen in de vaart. Deze schepen 
ademen historie, maar zijn tevens voorzien van de gemakken van onze  
tijd: van comfortabele salon en kuip tot toilet en een welvoorziene 
kombuis. De grachtenvaart is niet rolstoeltoegankelijk. Taal: NL/EN/DU/FR 

90 min € 11,00 1 30 Rootstraat 6
3421 AW Oudewater

www.reederijdeijsel.nl
info@reederijdeijsel.nl

+31 (0)6 - 837 051 93

Bootprijs  
(1,5 uur)

€ 320,00 1 30

Dagprijs € 1.025,00 1 30
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Bezienswaardigheden Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

Sint-Janskerk  
zie ook pagina 6

De kerk is met haar 123 meter de langste kerk van Nederland en beroemd 
om haar Goudse glazen. Sinds 1 januari 2018 onderdeel van Het Grootste 
Museum van Nederland. Op zondag gesloten.  
Audiotour inbegrepen Taal: NL/EN/DU/FR/IT/SP 
Tour: NL/EN/DU/FR/IT/SP. 
Let op: van 14 april tot en met 1 oktober gelden aangepaste 
openingstijden en -dagen. Zie www.beleefhetwondervangouda.nl 

Entree € 9,50 Achter de Kerk 2 
2801 JW Gouda

www.sintjan.com
info@sintjan.com

+31 (0)182 - 512 684

Groep € 8,50 15

60 min 25 € 45,00

Combiticket met Siroopwafelfabriek en de Cheese Experience Groepstarief € 27,95 15

Museum Gouda 
zie ook pagina 6

Museum Gouda zetelt in een rijksmonumentaal gebouw in het historisch 
centrum van Gouda: het Catharina Gasthuis. Op maandag gesloten.  
Tour: NL/EN/DU
Let op: van 14 april tot en met 1 oktober gelden aangepaste 
openingstijden en -dagen. Zie www.beleefhetwondervangouda.nl

Entree € 13,00 Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda

www.museumgouda.nl
info@museumgouda.nl

+31 (0)182 - 331 000

0 t/m 17 jaar gratis

15 € 65,00

Gouda Cheese 
Experience 
zie ook pagina 6 

Tijdens een bezoek aan deze bijzondere attractie ga je op een interactieve reis door de wereld van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot de productie en de 
handel, alles komt op een spannende en speelse manier aan bod. Stap in een enorme Gouda Kaas en beleef een overweldigende show. Taal: NL/EN/DU/FR

Agnietenstraat 21
2801 GZ Gouda

www.goudacheese-experience.com
info@goudacheese-experience.com

+31(0)182 - 787 934
+31 (0)6 - 164 724 14

Entree incl. mini kaasproeverij 60 -80 min € 16,00

Groep 60 -80 min € 14,00 15 25

Combiticket met Sint-Janskerk en de Siroopwafelfabriek Groepstarief € 27,95 15

Kamphuisen  
Siroopwafelfabriek 
zie ook pagina 6 

Ontdek en geniet van het verhaal achter Kamphuisen en stap in de wondere wereld van de fabriek. Zodra je binnenkomt ruik je de heerlijke, zoete geur van 
stroopwafels en zie je zelf hoe de lekkerste stroopwafels uit Gouda worden gemaakt. Proeverij van de wafels is inbegrepen. Taal: NL/EN/DU/FR

Markt 69
2801 JM Gouda

www.siroopwafelfabriek.nl  
info@siroopwafelfabriek.nl

+31 (0)182 - 513 359
Kamphuisen Experience 60 min. € 8,00 15 75

Kamphuisen Experience + koffie/thee 75 min. € 10,50 15 75

Kamphuisen Experience + koffie/thee + iets lekkers 90 min € 11,50 15 75

Combiticket met Sint-Janskerk en de Cheese Experience Groepstarief € 27,95 15

Stadswandeling met het 
Goudse Gidsen Gilde 

Met een stadswandeling onder leiding van een gids ben je verzekerd  
van een unieke kennismaking met het historische centrum van Gouda. 
Wandelingen: historische, hofje-, water-, literaire-, ketterse-,  en kaas- 
wandeling. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 10%.  
Taal: NL/EN/DU/FR/SP

60 min 1 20 € 60,00 www.goudsegidsengilde.nl 
info@goudsegidsengilde.nl

90 min 1 20 € 75,00

Grachtenvaart met  
Reederij de IJsel 

Reederij de IJsel heeft oer-Hollandse schepen in de vaart. Deze schepen 
ademen historie, maar zijn tevens voorzien van de gemakken van onze  
tijd: van comfortabele salon en kuip tot toilet en een welvoorziene 
kombuis. De grachtenvaart is niet rolstoeltoegankelijk. Taal: NL/EN/DU/FR 

90 min € 11,00 1 30 Rootstraat 6
3421 AW Oudewater

www.reederijdeijsel.nl
info@reederijdeijsel.nl

+31 (0)6 - 837 051 93

Bootprijs  
(1,5 uur)

€ 320,00 1 30

Dagprijs € 1.025,00 1 30

De Goudse Waag  
zie ook pagina 6

Kaas- en Ambachtenmuseum incl. audiotour Entree € 6,50 Markt 35
2801 JK Gouda

www.goudsewaag.nl
info@goudsewaag.nl
+31 (0)182 - 529 996

Groepstarief € 5,20 15

Combiticket met Stadhuis Gouda € 8,50

Kaas-Koffie-Proeverij 50 min € 11,60 15 30

Bier-Kaas-Proeverij; 4 kazen i.c.m. 4 bieren 50 min € 12,40 15 30

Wijn-Kaas-Proeverij; 4 kazen i.c.m. 4 wijnen 50 min € 13,20 15 30

Rondleiding met kaasproeverij 4 kazen 45 min € 12,95 20 54 incl.

Rondleiding met kaasproeverij 4 kazen en 1 glas wijn/bier 45 min € 14,50 20 54 incl.

Stadhuis Gouda 
zie ook pagina 6

Het vijftiende-eeuwse stadhuis is een van de oudste gotische  
stadhuizen van Nederland. Rondleiding mogelijk i.c.m. een wandeling 
o.l.v. het Goudse Gidsen Gilde.

Entree € 3,50 Markt 1
2801 JG Gouda

info@goudsewaag.nl
+31 (0)6 - 552 300 99Combiticket met De Goudse Waag € 8,50

Ambachtelijk Gouda In zes oude trapgevel huisjes van rond 1800 krijg je zes typisch Goudse 
ambachten te zien in beeld en geluid. Het is ook mogelijk om ambachten 
live te zien of zelfs te proeven! 
Taal: NL/EN/DU/FR

60 min € 9,75 30 100 Stavorenweg 5
2803 PT Gouda

www.ambachtelijk-gouda.nl
info@ambachtelijk-gouda.nl

+31 (0)182 - 516 494

Berg’s Bakery In Gouda je eigen Goudse siroopwafel bakken! Dat kan bij Berg’s Bakery. Zij bakken al meer dan 100 jaar siroopwafels naar oud geheim recept.  Lange Groenendaal 32
2801 LT Gouda

www.bergsbakery.nl
info@bergsbakery.nl
+31 (0)182 - 529 975

De échte Goudse Siroopwafel proeven met koffie of thee 15 min € 2,95 15 90

Workshop Siroopwafel bakken 45 min € 7,50 15 25

Workshop Siroopwafel bakken met koffie/thee 60 min € 8,75 15 25

Workshop Siroopwafel bakken, proeverij en kopje koffie/thee 75 min € 14,95 15 25

Dino Experience Park / 
Jurassic Golf 

Dino Experience Park en Jurassic Golf staan garant voor een beestachtig leuk uitje! Kom oog in oog te staan met meer dan 70 dino’s die na 100 miljoen jaar 
weer tot leven zijn gekomen in Gouda. Jurassic Golf heeft de meest avontuurlijke minigolfbaan van Nederland. Op de 18-holes midget golfbaan speel je 
tussen levensechte dino’s. Sla jij een hole-in-one onder toeziend oog van een T-Rex? 

Sluisdijk 15
2809 NA Gouda

www.dinoexperiencepark.nl
info@dinoexperiencepark.nl

+31 (0)182 - 583 933Entree park € 13,50 1

Entree golf € 10,50 1

Entree combi € 17,50 1

Groep op aanvraag 25
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Proeverijen & workshops Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

PUUR 
Proeverij

Je proeft verschillende soorten chocolade en tijdens de proeverij zie 
je het bereidingsproces. Alles onder het genot van een kopje koffie of 
chocolademelk.

45 min € 10,00 5 15 Naaierstraat 2
2801 NE Gouda

www.puurchocolade.nl
info@puurchocolade.nl

+31(0)182 - 338 374

Bierproeverijen Biercafé De Goudse Eend; een gezellig biercafé met meer dan 100 soorten bier op fles en 5 op tap, grotendeels van Nederlandse bodem. Wilhelminastraat 66
2801 XK Gouda

www.cafedegoudseeend.nl
info@cafedegoudseeend.nl

+31 (0)6 - 512 079 44

Proeverij van 3 soorten bier met bijpassende kazen 60 min € 12,50 8 20

Proeverij van 6 soorten bier met bijpassende kazen 120 - 150 min € 20,00 8 20

Den Gouwen Aar; een gezellige slijterij met een veelzijdig aanbod van verschillende soorten bier, champagnes en gedistilleerde dranken, zoals o.a. whisky, 
likeuren, jenevers en wodka’s. De proeverijen vinden plaats naast de slijterij in een aparte ruimte, genaamd ‘het Proeflokaal’.

Oosthaven 6 
2801 PB Gouda

www.dengouwenaargouda.nl
info@slijterijdengouwenaar.nl

+31 (0)182 - 581 958

Bier- of wijnproeverij 150 min € 17,50 10 20

Whiskyproeverij 150 min € 17,50 10 20

De proeverij kan worden uitgebreid met hapjes. Deze zijn niet bij bovengenoemde prijs inbegrepen.

BarBier; een stoer modern speciaalbier café voor jong en oud, waar men kan genieten van een vers getapt glas bier. Markt 30
2801 JJ Gouda

www.barbiergouda.nl
info@barbiergouda.nl
+ 31 (0)182 - 769 187  

Proeverij met 3 soorten bier 45 min € 6,50

Uur borrelen met bittergarnituur 60 min € 15,00

High beer 60/90 min € 19,50

Olala Chocola 
Workshop

Maak je eigen bonbons tijdens een workshop bonbons  
maken bij Olala Chocola. 

120 min € 26,50 8 Zeugstraat 4
2801 JC Gouda

 www.olalachocola.nl
 gouda@olalachocola.nl                

+31(0) 182 - 605 177 

Cocktailworkshop bij 
Dependance Gouda

Hier leer je de beste cocktails maken onder begeleiding van een bartender. 
Je krijgt uitleg over de historie, verschillende technieken van cocktails 
en bartools. Je maakt een cocktail en proeft 2 shotjes van verschillende 
dranken om zo het verschil te leren tussen beide. 

90 min € 25,00 Markt 25
2801 JJ Gouda

www.dependancegouda.nl
info@dependancegouda.nl

+31(0)182 - 601 741

Kaas-wijn-bierbattle 
bij museumhavencafé 
IJsselhuis

De workshop Kaas-wijn-bierbattle kan gedaan worden op dinsdag  
t/m zondag. Uitgaande van 90 minuten. 3 kazen, 3 speciaalbieren,  
3 wijnen (proefglazen). Ongedwongen proeven, wat combineert het  
beste? Wijn of bier?

90 min € 18,50 4 35/50 Schielands Hoge Zeedijk 1
2801 RB Gouda

www.ijsselhuisgouda.nl
info@ijsselhuisgouda.nl

+31 (0)6 - 442 671 75 
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Molens Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

Korenmolen  
De Roode Leeuw

De Roode Leeuw is één van de oudste korenmolens van  
ons land. Hier kun je ambachtelijk gemalen meel kopen. 

Entree € 1,50 Vest 65/67
2801 VE Gouda

www.goudsemolens.nl
 waroose@gmail.com                   
+31 (0)182 - 522 041 

60 min 25 € 40,00

Molen ’t Slot Je kunt de molen bezoeken, maar alleen als de wieken draaien en op 
afspraak.

Zaterdag gratis
Andere dagen 
op aanvraag

Punt 17
2801 PZ Gouda

www.goudsemolens.nl
+31 (0)6 - 223 328 96

De Mallemolen De Mallemolen in de wijk Korte Akkeren is één van de grootste 
poldermolens van Nederland. Bij de restauratie in 2009 kreeg de molen 
z’n kop en wieken terug. Op zaterdag gratis toegankelijk, overige dagen 
op afspraak.

Zaterdag gratis 1e Moordrechtse Tiendeweg 3
2802 AG Gouda

www.goudsemolens.nl
+31 (0)6 - 223 328 96

De Haastrechtse Molen De poldermolen dateert uit 1862 en werd gebruikt om overtollig water 
uit de polder Beneden Haastrecht af te voeren. Uniek is dat het één van 
de zeer weinige stellingpoldermolens van Nederland is. Op afspraak is 
de molen te bezoeken. 

Op afspraak Provincialeweg West 64
2808 PC Gouda

www.goudsemolens.nl
+31 (0)182 - 584 919
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Actief door Gouda Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

KECK. BIKES Citybikes, Tourbikes of E-bikes, het is maar net hoe ver je wilt gaan!  
Ontdek Gouda op een Kaasfiets of zoef naar het bijzonder schone 
plassengebied, kinderdijk of de mooie polders. Een kaasboerderij mag je  
ook niet missen! Picknickmand mee en Goooooo...  
* Fietsen begint met goede koffie en een kecke fiets! Bij het huren  
van de fiets is een kop koffie inbegrepen. 

City Bike* € 9,50 Stationsplein 1E
2801 BX  Gouda

www.keckingouda.nl
info@keckingouda.nl
+ 31 (0)182 - 231 252

Tour Bike* € 14,00

E-Bike* € 25,00

Kinderfiets € 10,00

Picknick € 18,50

E-Chopper Adventures Stap op een E-Chopper of E-Fatbike van E-Chopper Adventures en beleef het 
Groene Hart op een unieke manier! Duurzaam en fun. Van kaasboerderijen tot 
bijzondere molens en van historische dorpen en stadjes tot fijne horecapareltjes. 
Of wat dacht je van een geruisloze rit door de polder tijdens zonsondergang?  
* Voor de E-Fatbike gelden dezelfde prijzen.

180 min € 37,50 20

Klein Amerika
2806 CA Gouda

www.e-chopperadventures.nl
info@e-chopperadventures.nl

+31 (0)182 - 232 037360 min € 59,50 20

Samen met een gids ontdek je de mooiste routes rondom Gouda.  
Taal: NL/EN

180 min 1 15 € 95,00

360 min 1 15 € 190,00

+ start met koffie of thee met plaatgebak bij Kruim € 5,00

+ Lunchpakket to go van Kruim € 9,95

+ Lunchpakket Luxe to go van Kruim € 14,95

+ Picknick pakket to go van Kruim, voor 2 personen € 37,50

Green Cow Bike Tours Ontdek Gouda en het Groene Hart met fiets én gids!  
Taal: NL/EN/DU/FR

www.green-cow-bike-tours.nl
info@green-cow-bike-tours.nl 

+31 (0)6 - 387 207 89Reeuwijkse Plassentocht 120 min € 23,00 4 incl.

Gouda Holland Classic 120 - 180 min € 28,50 4 incl.

E-Chopper - Tour 180 min € 49,50 8 incl.

Molens, Bier en Meer! 240 - 300 min € 39,00 4 incl.

Kinderdijk / Oudewater / Schoonhoven 300 - 420 min € 43,50 6 incl.

Cheese Valley Holland 360 min € 48,50 6 incl.

Bollenvelden (E-bike) 480 min € 59,50 6 incl.

Meerprijs E-bike € 12,50

Meerprijs helm € 2,50

Verita’s Visit Gouda heeft een band met het platteland. Ontdek de kunst van haar ambachten 
en duik in de lokale cultuur in fietstochten, workshops, city games en stads- 
wandelingen. In de knusse steegjes van Gouda en verspreid door het omliggende 
platteland wachten de mooiste handgemaakte producten erop om ontdekt te 
worden. Incl. materiaal en locatiebezoek. Taal: NL/EN/SP

240 - 360 min € 42,50 4 12 incl. www.veritasvisit.nl 
travel@veritasvisit.nl
+31 (0)6 - 216 248 52Food tour - 240 min € 47,50 6 25 incl.

City game Goudse cultuur & ambachtelijke producten € 37,50 12 100 incl.
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Actief door Gouda Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Gidsprijs Contact

KECK. BIKES Citybikes, Tourbikes of E-bikes, het is maar net hoe ver je wilt gaan!  
Ontdek Gouda op een Kaasfiets of zoef naar het bijzonder schone 
plassengebied, kinderdijk of de mooie polders. Een kaasboerderij mag je  
ook niet missen! Picknickmand mee en Goooooo...  
* Fietsen begint met goede koffie en een kecke fiets! Bij het huren  
van de fiets is een kop koffie inbegrepen. 

City Bike* € 9,50 Stationsplein 1E
2801 BX  Gouda

www.keckingouda.nl
info@keckingouda.nl
+ 31 (0)182 - 231 252

Tour Bike* € 14,00

E-Bike* € 25,00

Kinderfiets € 10,00

Picknick € 18,50

E-Chopper Adventures Stap op een E-Chopper of E-Fatbike van E-Chopper Adventures en beleef het 
Groene Hart op een unieke manier! Duurzaam en fun. Van kaasboerderijen tot 
bijzondere molens en van historische dorpen en stadjes tot fijne horecapareltjes. 
Of wat dacht je van een geruisloze rit door de polder tijdens zonsondergang?  
* Voor de E-Fatbike gelden dezelfde prijzen.

180 min € 37,50 20

Klein Amerika
2806 CA Gouda

www.e-chopperadventures.nl
info@e-chopperadventures.nl

+31 (0)182 - 232 037360 min € 59,50 20

Samen met een gids ontdek je de mooiste routes rondom Gouda.  
Taal: NL/EN

180 min 1 15 € 95,00

360 min 1 15 € 190,00

+ start met koffie of thee met plaatgebak bij Kruim € 5,00

+ Lunchpakket to go van Kruim € 9,95

+ Lunchpakket Luxe to go van Kruim € 14,95

+ Picknick pakket to go van Kruim, voor 2 personen € 37,50

Green Cow Bike Tours Ontdek Gouda en het Groene Hart met fiets én gids!  
Taal: NL/EN/DU/FR

www.green-cow-bike-tours.nl
info@green-cow-bike-tours.nl 

+31 (0)6 - 387 207 89Reeuwijkse Plassentocht 120 min € 23,00 4 incl.

Gouda Holland Classic 120 - 180 min € 28,50 4 incl.

E-Chopper - Tour 180 min € 49,50 8 incl.

Molens, Bier en Meer! 240 - 300 min € 39,00 4 incl.

Kinderdijk / Oudewater / Schoonhoven 300 - 420 min € 43,50 6 incl.

Cheese Valley Holland 360 min € 48,50 6 incl.

Bollenvelden (E-bike) 480 min € 59,50 6 incl.

Meerprijs E-bike € 12,50

Meerprijs helm € 2,50

Verita’s Visit Gouda heeft een band met het platteland. Ontdek de kunst van haar ambachten 
en duik in de lokale cultuur in fietstochten, workshops, city games en stads- 
wandelingen. In de knusse steegjes van Gouda en verspreid door het omliggende 
platteland wachten de mooiste handgemaakte producten erop om ontdekt te 
worden. Incl. materiaal en locatiebezoek. Taal: NL/EN/SP

240 - 360 min € 42,50 4 12 incl. www.veritasvisit.nl 
travel@veritasvisit.nl
+31 (0)6 - 216 248 52Food tour - 240 min € 47,50 6 25 incl.

City game Goudse cultuur & ambachtelijke producten € 37,50 12 100 incl.

Suppen & Kanovaren SUP staat voor Stand Up Paddling. Het is een relatief makkelijke activiteit.  
Taal: NL/EN. Prijs per uur/p.p. 

60 min € 11,00 6 65 excl. Jaba Sup
www.jabasup.nl
info@jabasup.nl

+31 (0)85 - 060 525 0 Inclusief begeleiding toeslag p.p.p.u. 60 min € 5,00 6 65

Canadese kano’s varen makkelijk en zijn voor iedereen toegankelijk.  
Er passen 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kleine kinderen (<10jr)  
Verhuur zonder begeleiding. Prijs per uur/p.p.

60 min € 5,00 excl.

Maximaal 75 personen in een mix van Sup en kano. 60 min € 10,00 16 75 excl.

Clean up tour. Schone wateren in het mooie Gouda is voor iedereen van 
belang. Het Jaba Sup team begeleidt de clean up waarbij je ook de bijzondere 
plekjes van Gouda ontdekt (incl. grijpers, bakken en afvalverwerking).

60 min € 12,50 6 65 incl.

Vanaf 12 of 13 uur warme 3-gangen lunch in restaurant De Kleischuur met 
lokale en biologische gerechten. Aansluitend een sup-tour van 1,5 uur door  
het centrum van Gouda  

€ 60,00 10 35 excl.

Steppen mét of  
zonder gids 

Steptocht met gids. Onder begeleiding van een bekwame gids door Gouda 
steppen is een ideale manier om de stad goed te leren kennen. 
Taal: NL/EN/DU/FR  Wat is er leuker dan zelfstandig rollen door de bruisende 
stad Gouda op stoere kickbikes! 

90 min € 27,50 10 15 incl. Around Town Cityevents
www.aroundtown.nl
info@aroundtown.nl
+31 (0)10 - 477 64 77

+ Speurtocht € 18,15 8

+ Gids € 27,50 8

+ GPS € 27,50 8

Transport € 121,00

Stepverhuur Gouda Ontdek Gouda per step op een leuke en actieve manier met een step van  
Stepverhuur Gouda. We hebben leuke routes, puzzel-tochten en heerlijke  
arrangementen. Begin de dag met iets lekkers in het Hofje Van Jongkind,  
daarna een paar uurtjes steppen en eindig met een heerlijke lunch, high tea, 
barbecue of wat je maar wilt in het Hofje Van Jongkind. 

Eerste uur € 8,50 1 Zeugstraat 28
2801 JC Gouda

www.stepverhuurgouda.com
info@stepverhuurgouda.nl

+31 (0)6 - 511 310 36

Elk volgend uur of  
deel daarvan

€ 2,50
1

Daghuur € 21,50 1

Extra dag € 7,50 1
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Kaasboerderijen in de  
omgeving van Gouda

Omschrijving incl. specifieke gegevens Duur/ eenheid Prijs eenheid Min. pers. Max. pers. Vanaf prijs Contact

Kaasboerderij  
Hoogerwaard  
9 km van Gouda

Op deze 17e-eeuwse boerderij wordt Goudse boerenkaas geproduceerd. Een kaas gemaakt van rauwe melk naar eeuwenoud recept, zonder het gebruik 
van kleur- geur-  en smaakstoffen. Op zondag gesloten. Altijd op afspraak! Gratis parkeren (ook voor tourbussen). De genoemde prijzen zijn op basis van 
groepen vanaf 30 personen. Voor groepen kleiner dan 30 personen is de prijs op aanvraag. Taal: NL/EN/DU.

Lageweg 45 
2935 CD Ouderkerk a/d Ijssel

www.hoogerwaard.info
info@hoogerwaard.info

+31 (0)180 - 681 530Rondleiding 
Welkom, videopresentatie met live verhaal van boer/ boerin,  
rondwandeling over het bedrijf, proeverij (drie soorten kaas) en  
evt. bezoek aan de boerderijwinkel.  

60 min € 3,50 30 150 € 105,00

Rondleiding + 
Welkom met koffie/thee en Goudse stroopwafel, videopresentatie met 
live verhaal van boer/ boerin, rondwandeling over het bedrijf, proeverij 
(drie soorten kaas) en evt. bezoek aan de boerderijwinkel. 

90 min € 5,25 30 150 € 235,50

Rondleiding de luxe 
Welkom met koffie/thee en Goudse stroopwafel, videopresentatie  
met live verhaal van boer/ boerin, tijd voor het stellen van vragen,  
rondwandeling over het bedrijf, proeverij (drie soorten kaas) met  
drankje (fris/wijn/bier) en evt. bezoek aan de boerderijwinkel.

120 min € 9,95 30 150 € 298,50

Zelf boerenkaasjes maken 
In groepjes van maximaal 10 personen ga je aan de slag met het maken 
van boerenkaasjes. Vanwege het rijpproces kunnen de kaasjes niet direct 
mee naar huis genomen worden. Boek je voor meer dan 30 personen? 
Dan zal er een lagere prijs per eenheid worden gehanteerd.  
Prijzen zijn op aanvraag. 

120 min € 7,50 30 50 € 225,00

Buffetten variabel op aanvraag 80

Barbecues variabel op aanvraag 150

Melkvee- en kaasboerderij 
Schep  
16,0 km van Gouda

Op deze boerderij met boerderijwinkel wordt van de melk van de ca. 400 melkkoeien boerenkaas gemaakt.  
Gratis parkeren (ook voor tourbussen). Zelfs de mogelijkheid om door de stal te rijden met de bus.  
Taal: NL/EN/ DU

Zuidbroek 153
2861 LL Bergambacht

www.kaasboerderijschep.nl 
info@kaasboerderijschep.nl

+31 (0)182 - 367 880
+31 (0)6 - 230 203 92

Excursie 
Rondleiding bij koeien, melken, kalfjes, kaasmakerij en proeven van 
diverse soorten kaas.

60 min € 4,50 10

€ 4,00 25

Ontvangst met excursie 
Bij aankomst staat de verse koffie en thee met een echte Goudse  
stroopwafel klaar. Hierna volgt de rondleiding bij de koeien, melken, 
kalfjes, kaasmakerij en proeven van diverse soorten kaas.

90 min € 6,00 10

€ 5,50 25

Arrangement op maat mogelijk
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Kaasboerderij  
De Twee Hoeven  
4,0 km van Gouda

De Twee Hoeven is een echt familiebedrijf gevestigd op een eeuwenoude boerderij. Van de verse melk van hun koeien maken zij heerlijke Goudse  
boerenkaas. Er is een sfeervolle boerderijwinkel met allerlei streekproducten en vanuit de bezichtigingsruimte kan men een kijkje nemen in de kaasmakerij.  
Taal: NL/EN

Steinsedijk 37
2851 LB Haastrecht

www.detweehoeven.nl 
info@detweehoeven.nl

+31 (0)182 - 501 244

 

Rondleiding 
U wordt ontvangen in de gezellige groepsruimte waar u, onder het  
genot van een kopje koffie of thee uitleg krijgt over de vele kanten van 
het bedrijf. Tijdens de rondleiding krijg je o.a. de kaasmakerij, kaasopslag, 
ligboxenstal, melkstal en dieren te zien. Bij de rondleiding is inbegrepen: 
kopje koffie of thee met iets lekkers, uitleg/presentatie, rondleiding, 
drankje en kaas proeven.

90 min € 8,50 10 40 € 100,00

Boerderij app 
Download de app en ga op het erf van de boerderij op zoek naar  
codes. Vind je de juiste codes dan krijg je een filmpje te zien van de  
werkzaamheden die in die specifieke stal of ruimte uitgevoerd worden.  
Taal: NL/EN/DU/FR

€ 4,50 10

Boerderij app combinatie  
Gebruik van de boerderij app, bij ontvangst koffie/thee en  een kleine 
kaasproeverij aan het einde. 

€ 6,50

Lunch variabel op aanvraag

Kaasproeverij variabel op aanvraag

Kaasfondue variabel op aanvraag



Lunchen & Dineren
Gouda heeft vele mooie, leuke en gezellige restaurants. Of het nu gaat om een ontvangst, lunch of diner, de mogelijkheden zijn legio. Hieronder vind je 
verschillende mogelijkheden met aanvullend de richtprijzen per aanbieder. Dit is niet het volledige aanbod en je kunt specifieke wensen altijd met ons 
bespreken. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Speciale groepsprijzen staan in het prijsoverzicht.
Je kunt ook contact opnemen met de aanbieders of met VVV Gouda.
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Restaurant Keuken Maaltijd Prijs vanaf Max. binnen Max. terras Rolstoel Contactgegevens

1. Ambachtelijk  
Gouda

Op deze locatie vind je de zes oude Goudse  
ambachten.Het is mogelijk om hier met groepen 
proeverijen te doen en te lunchen. Er zijn  
busparkeerplaatsen naast het pand.

ontvangst € 2,45 100 Toegang Stavorenweg 5
2803 PT Gouda

www.ambachtelijk-gouda.nl
info@ambachtelijk-gouda.nl

+31 (0)182 - 516 494

proeverij € 8,75 Toilet  

lunch € 14,70

luxe lunch € 19,50

diner op aanvraag

2. Restaurant  
Belvedère

Sinds 1886 bevindt zich op de hoek van de  
Hoogstraat en de Markt Restaurant Belvedère.  
Er wordt alleen gewerkt met dagverse pro- 
ducten en er worden seizoensgebonden specials 
geserveerd. Keuken: Frans en Nederlands.  
*lunch inclusief twee drankjes

ontvangst € 3,25 55 55 Toegang Markt 45
2801 JK Gouda

www.belvedere-gouda.nl
info@belvedere-gouda.nl

+31 (0)182 - 512 421

ontbijt € 5,50 Toilet  

lunch* € 15,95

diner op aanvraag

3. Restaurant  
Bij Ons

Restaurant Bij Ons vind je in het centrum van  
Gouda, voorbij de drukte van de Markt en in de 
schaduw van de Sint-Janskerk. Smaken zijn  
gebaseerd op de Franse keuken met invloeden  
van over de hele wereld. Keuken: internationaal. 

borrel op aanvraag 86 60 Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda

www.restaurantbijons.nl
info@restaurantbijons.nl

+31 (0)182 - 528 007

diner op aanvraag

4. Berg’s Bakery De echte Goudse Van Vliet siroopwafels worden  
al meer dan 100 jaar met vakmanschap gebakken 
naar een oud, geheim gebleven recept in een  
historisch pand in het centrum.  
Keuken: internationaal.

ontvangst € 2,95 90 24 Toegang Lange Groenendaal 32
2801 LT Gouda

www.bergsbakery.nl
info@bergsbakery.nl
+31 (0)182 - 529 975

ontbijt € 10,75 Toilet

broodbuffet € 11,50

bakkerslunch € 16,95

high tea € 19,95

diner € 20,95

5. Restaurant Brunel Droom vanaf het terras aan de oude Visbanken 
heerlijk weg met uitzicht over de mooiste grachten 
van Gouda. Keuken: mediterraans. 

lunch € 20,00 60 50 Hoge Gouwe 23
2801 LA Gouda

www.restaurantbrunel.nl
brunel@planet.nl

+ 31 (0)182 - 518 979

diner € 20,00

6. Restaurant  
Buiten Eten  
en Drinken 

Buiten Eten en Drinken is een sfeervol restaurant  
in de binnenstad van Gouda. Tevens beschikt het 
over een fraaie stadstuin.  
Keuken: Frans, internationaal, regionaal,  
biologische producten. 

lunch op aanvraag 70 45 Toegang Oosthaven 23a
2801 PC Gouda

www.buitenetenendrinken.nl
info@buitenetenendrinken.nl

+31 (0)182 - 524 884

high tea op aanvraag

diner op aanvraag

grill op aanvraag

1

2

3

4

5

6
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7. BarBier BarBier is een speciaal biercafé op de Markt in  
Gouda.De nieuwe hotspot van het Goudse  
uitgaansleven. Een trendy speciaalbier café waar 
jong en oud elkaar ontmoeten. Waar men kan  
genieten van een heerlijk vers getapt glas bier. 
BarBier heeft een prachtig terras waar bijna het  
hele jaar de zon schijnt.

ontvangst € 2,75 80 76 Toegang Markt 30
2801 JJ Gouda

www.barbiergouda.nl
info@barbiergouda.nl
+ 31 (0)182 - 769 187 

lunch € 9,50 Toilet  

diner € 15,00

3-gangen diner € 22,50

uur borrelen € 15,00

bierproeverij € 6,50

high beer € 19,50

8. Casa Chow Casa Chow is de go-to-spot voor ieder moment  
van de dag. Voor een dagelijkse kopje koffie met 
gebak, om een bordspel te spelen onder het  
genot van een cocktail of om van streetfoodhapjes 
te genieten. Een echte hang-out plek waar de  
middag moeiteloos voortvloeit in de avond.

ontvangst € 2,50 120 Toegang Markt 31
2801 JJ Gouda

www.casachow.nl
info@casachow.nl

+31 (0)182 - 607 640

ontbijt/brunch € 8,50 Toilet  

lunch € 8,50

diner € 17,50

cocktail € 8,50

9. Hofje van Jongkind Op deze unieke locatie bevindt zich de koffie- en 
lunchbar waar tussen de oude muren en in de 
voormalige binnentuin uit 1702 ook koffie gebrand 
wordt.  Waan je terug in de tijd toen zich hier nog 
een hofje bevond. Een oase van rust in het stads-
centrum van Gouda, een unieke combinatie van 
modern en oud, een beleving. 

ontvangst € 3,75 50 Toegang Zeugstraat 28                           
2801 JC Gouda 

www.hofjevanjongkind.nl 
info@hofjevanjongkind.nl             

+31 (0)6 - 511 310 36

ontbijt € 2,30 Toilet  

lunch € 8,50

kaasfondue € 18,95

high tea € 24,75

10. Restaurant  
De Kleischuur  

Unieke locatie, langs het water, op 7 min.  
wandelen van het marktplein. Geniet in een  
oase van rust van (h)eerlijk eten en drinken.  
Keuken: Dutch Cuisine, Nederlandse producten  
uit de omgeving. 

diner € 41,25 50 60 Toegang Vest 2
2801 VC Gouda

www.dekleischuur.nl
post@dekleischuur.nl
+31 (0)182 - 359 084

11. Koeien en Kaas Genieten van regionale vlees- en kaasgerechten  
in een bijzonder interieur kan in Gouda alleen  
maar bij Koeien en Kaas. Koeien en Kaas is gelegen 
achter De Goudse Waag en ontstaan uit de trots 
voor Goudse kaas en de passie voor vlees.

lunch € 16,50 130 50 Toegang Achter de Waag 20
2801 JA Gouda

www.koeienenkaas.nl
eten@koeienenkaas.nl

+31 (0)182 - 686 689

kaasfondue € 16,50

diner € 28,50

12. De Koffiefabriek De Koffiefabriek is een espressobar die niet  
alleen koffie verkoopt, maar de ideale koffie  
bouwt! Alle producten worden met zorg  
geselecteerd en waar mogelijk wordt voor  
biologisch, fair trade en streekproducten  
gekozen. Keuken: regionaal.

ontvangst € 2,30 50 50 Toegang Nieuwe Markt 64
2801 GR Gouda

www.koffiefabriekgouda.nl  
lekkerbakkie@ 

koffiefabriekgouda.nl
+31 (0)182 - 551 969   

ontbijt € 7,00   

lunch € 6,75

high tea € 19,50

high wine € 23,75

7

8

9

10

11

12



24

13. Kruim /  
De Chocoladefabriek 

De voormalige chocoladefabriek is  
getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouw  
waar cultuur, historie en ambacht samenkomen.  
Een dagje Gouda start en eindigt hier.  
Direct gelegen naast parkeerterrein Klein  
Amerika (met busparkeerplaatsen).  
Keuken: regionaal. 

ontvangst € 2,30 100 100 Toegang Klein Amerika 20
2806 CA Gouda

www.kruimgouda.nl
info@kruimgouda.nl
+31 (0)182 - 590 160

ontbijt € 7,00 Toilet  

lunch € 7,00

high tea € 21,50

high wine € 23,75

diner € 26,50

14. LF Gouda Geniet van het industriële erfgoed, midden in de  
historische binnenstad, naast het Best Western 
Hotel. Voel de energie van de oude lichtfabriek, 
vertaald naar het NU! Een uniek restaurant met  
een ambachtelijke keuken. 

ontvangst € 2,50 130 Toegang Hoge Gouwe 189
2801 LE Gouda

www.lfgouda.nl
info@lfgouda.nl

+31 (0)182 - 231 251

ontbijt in overleg

lunch € 11,00

diner € 27,50

kaasfondue € 17,95

15. La Bodega In het proeflokaal waan je je even in Spanje: 
pintxos, tapas, sangria en heerlijke wijnen. Hier 
maak je kennis met de echte smaak van dit mooie 
land. Vanaf 12.00 uur kun je al genieten van de 
heerlijke Spaanse gerechten. Ook is er iedere  
donderdag verse Paella Valenciana. 

ontvangst € 2,50 Markt 32
2801 JJ Gouda

www.labodega.nl
info@labodega.nl

+31 (0)182 - 820 332

lunch € 12,50   

diner € 25,00

16. Museumcafé 
Gouda

Het Museumcafé is gelegen in het cultuurhistorich 
kwartier tegenover de Sint-Janskerk en Museum 
Gouda. Wees welkom op één van Gouda’s meest  
indrukwekkende en verborgen plekjes!  
Keuken: Frans, internationaal en regionaal,  
biologische producten 

ontvangst € 2,50 90 90 Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda

www.museumcafegouda.nl
info@museumcafegouda.nl

+31 (0)182 - 820 225

ontbijt in overleg

lunch € 11,00

high tea € 15,50

high cheese € 25,00

17. IJsselhuis Gouda Het oude karakteristieke schipperswachtlokaal  
naast de Mallegatsluis is omgetoverd tot museum-
havencafé. De vele ramen geven het pand een  
open karakter en toch een intieme sfeer. Uitzicht 
over de schepen, pakhuizen, molens en kerken.  
Er wordt veel gewerkt met streekproducten en 
vergeten groenten. Keuken: regionaal.

ontvangst € 6,00 35 50 Toegang Schielands Hoge Zeedijk 1
2801 RB Gouda

www.ijsselhuisgouda.nl
info@ijsselhuisgouda.nl

+31 (0)6 - 442 671 75 

lunch € 13,50

diner € 35,00

barbecue buffet € 32,50

borrel € 18,50

18. Pannenkoe Pannenkoe Gouda vind je in een pand van  
ruim 150 jaar oud, hetgeen bijdraagt aan de  
authentieke gezelligheid. Dineer knus in een van  
de gezellige nisjes of neem plaats aan een van de 
tafels met comfortabele stoelen.  

standaard menu € 13,50 100 Toegang Karnemelksloot 1
2806 BA Gouda

www.pannenkoe.nl/gouda
gouda@pannenkoe.nl

+31 (0)182 - 512 115 

luxe menu € 23,50
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19. Swing Swing Gouda staat voor gastvrijheid én gezelligheid. 
Vanaf het verwarmde terras heb je uitzicht op het 
historische oude Stadhuis van Gouda. Elke vrijdag 
en zaterdagavond kun je genieten van live muziek 
onder leiding van de beste pianisten en drummers 
uit ons land.

koffie + gebak € 4,00 90 90 Toegang Markt 24
2801 JJ Gouda

www.swinggouda.nl
info@swinggouda.nl
+31 (0)182 - 601 741

lunch € 7,50 Toilet  

3 gangendiner € 23,50

20. De Zalm Dit voormalige oudste hotel van Holland heeft  
inspiratie opgedaan bij de beroemde brasserieën  
in Parijs, maar heeft zeker haar eigenzinnige  
grandeur behouden. Wil je een klassieke  
brasserie-ervaring met gevarieerde gerechten uit  
de Franse keuken, dagverse vis én gastvrijheid,  
dan is De Zalm een bezoek op ieder moment van  
de dag, zeven dagen per week, meer dan waard. 

ontvangst € 2,50 90 70 Toegang Markt 34
2801 JJ Gouda

www.dezalm.com
info@dezalm.com

+31 (0)182 - 686 976

lunch € 16,50 Toilet

diner € 29,50

21. Banketbakkerij 
Herfst, Chocolaterie  
en Tearoom

Sinds 1922 worden aan de Lange Tiendeweg de  
producten op ambachtelijke wijze met de beste 
ingrediënten gemaakt. Proef de liefde en het  
vakmanschap. In de Huyselijke Tearoom kan 
onder het genot van een drankje worden genoten 
van al het lekkers wat de winkel te bieden heeft. 
*zowel voor ontbijt als lunch

koffie + gebak € 5,00 48 12 Toegang Lange Tiendeweg 43
2801 KE Gouda 

www.banketbakkerijherfst.nl
info@banketbakkerijherfst.nl

+ 31 (0)182 - 512 593

broodbuffet* € 11,50   

high tea € 20,00

22. Restaurant-Bar 
Viejee’s

Binnen het horecaconcept staat de totaalbelevenis 
van gasten centraal. Het shared dining concept  
zorgt voor een gezellige en ongedwongen sfeer in 
een intieme en stoere zaak. Grote plateaus die  
met elkaar gedeeld kunnen worden zodat er wordt  
genoten van verschillende, verrassende gerechten.

voorgerechten* € 10,50 48 12 Toegang Wijdstraat 13
2801 KA Gouda
www.viejees.nl
info@viejees.nl

+  31 (0)182 - 769 050 

hoofdgerechten* € 22,50 Toilet  

nagerechten* € 9,50

23. Gouds Glas Kom genieten van een heerlijke lunch, high tea, 
borrel of diner terwijl je uitkijkt op onze Goudse  
Glazen. Ook kun je komen genieten van een glas 
wijn in onze wijnbar. Als je op zoek bent naar een 
locatie voor een feest of evenement kun je ook  
bij Gouds Glas terecht!

ontvangst € 2,60 152 90 Toegang Markt 40
2801 JK Gouda

www.goudsglas.nl
info@goudsglas.nl

+  31 (0)182 - 717 708

lunch € 7,75 Toilet  

3-gangen diner € 32,50

24. KECK. Met de ligging direct tegenover het treinstation
Gouda, biedt KECK. de beste start van de stad. 
Bij KECK. kun je lunchen, (flex) werken, vergaderen, 
borrelen en je kunt er fietsen huren! Bovendien 
kun je via het “luik” heerlijke TO GO producten 
meenemen.

ontvangst € 2,50 80/90 150 Toegang Stationsplein 1E
2801 BX Gouda

www.keckingouda.nl
info@keckingouda.nl
+ 31 (0)182 - 231 252

ontbijt € 8,50 Toilet

lunch € 11,00

high tea € 17,50

picknick € 18,50

25. LIZZ - restaurant 
Relais & Châteaux
Weeshuis Gouda

De keuken bruist, het vuur brandt, spannend en 
veelbelovend… Twee soorten sferen.  
Een charmante intieme ruimte, met klassiek  
gedekte tafels met zwaar wit linnen. Een glazen 
serre, casual met alleen een linnen servet en een 
mooi wijn/water glas.

ontvangst € 6,00 120 120 Toegang Spieringstraat 1
2801 ZH Gouda

www.wshs.nl
info@wshs.nl

+ 31 (0)182 - 231 253

luxe ontbijt € 27,50 Lift 

lunch € 25,00 Toilet  

high tea € 45,00

diner € 75,00
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Overnachten
Gouda en omgeving nodigen je uit voor een meerdaags verblijf. Gouda heeft in en om het centrum meerdere hotels en B&B’s. 
In de regio zijn ook voldoende locaties waar je met een groep kunt overnachten. 

 BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL GOUDA **** 
 101 KAMERS | IN DE BINNENSTAD VAN GOUDA

Het hotel ligt in het centrum van Gouda en heeft ook nog 7 
vergaderzalen en een unieke binnentuin van 400m2. Dit hotel is 
perfect voor zowel de toeristische als de zakelijke gast. Vanuit de 
parkeergarage onder het hotel kunt u met de lift direct naar het hotel. 
Adres: Hoge Gouwe 201, 2801 LE Gouda 
Contact: +31 (0)182 - 860 086 | info@bestwesterngouda.nl | 
www.bestwesterngouda.nl

 RELAIS & CHÂTEAUX WEESHUIS GOUDA **** PLUS

 25 SUITES | IN DE BINNENSTAD VAN GOUDA
Weeshuis Gouda is een luxe boetiekhotel met internationale allure. 
Het hotel is gelegen in de culturele wijk van het historische centrum 
van Gouda. Een complete metamorfose, van cultureel erfgoed 
naar een dynamische, luxueuze ontmoetingsplek met een unieke 
combinatie van charme en chic, een wijn- en cocktailbar COCO, een 
petit café en een gastronomisch restaurant LIZZ.
Adres: Spieringstraat 1, 2801 ZH Gouda 
Contact: + 31 (0)182 - 231 253 | info@wshs.nl | www.wshs.nl

 CAMPANILE HOTEL GOUDA *** 
 78 KAMERS | 2 KM VAN GOUDA CENTRUM

Het Campanile Hotel Gouda is eenvoudig via de snelweg A12 
(Den Haag – Utrecht) met een touringcar te bereiken. Er kan 
gratis geparkeerd worden. Het hotel beschikt tevens over een 
vergaderruimte, een restaurant, een bar en een terras. 
Adres: Kampenringweg 39/41 Goudse Poort, 2803 PE Gouda 
Contact: +31 (0)182 - 535 555 | gouda@campanile.com | 
gouda.campanile.com

 LANDAL DE REEUWIJKSE PLASSEN 
 WATERWONINGEN | 10,4 KM VAN GOUDA CENTRUM 

Vanaf de accommodatie zijn de plassen per boot te bereiken. 
Het park beschikt over een overdekt zwembad, natuurspeeleiland en 
watersportverhuur. De woningen zijn van alle gemakken voorzien.
Adres: Verlengde Breevaart 3, 2811 LR Reeuwijk
Contact: +31 (0)182 – 235 110 | reeuwijkseplassen@landal.com | 
www.landal.nl/dereeuwijkseplassen

IN DE OMGEVING VAN GOUDA
Van der Valk Hotel Rotterdam - Nieuwerkerk **** | 102 kamers | 9,8 km van Gouda centrum 
Adres: Parallelweg Zuid 185, 2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel 
Contact: +31 (0)180 - 321103 | info@nieuwerkerk.valk.nl | www.hotelnieuwerkerk.nl
Gr8 Hotel Bodegraven *** | 64 kamers | 10,5 km van Gouda centrum 
Adres: Goudseweg 32, 2411 HL Bodegraven 
Contact: +31 (0)88 - 4540631 | reservations@gr8hotels.nl | www.gr8hotels.nl
Best Western City Hotel Woerden*** | 64 kamers | 20,7 km van Gouda Centrum
Adres: Utrechtsestraatweg 25 Woerden, 3445 AL Netherlands
Contact: +31 (0) 348 - 748374 | groups@bestwesternwoerden.nl | www.bestwesternwoerden.nl
Van der Valk Avifauna Hotel Alphen aan den Rijn **** | 95 kamers | 24,5 km van Gouda centrum 
Adres: Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn 
Contact: +31 (0)172 - 487575 | avifauna@valk.nl | www.vandervalkavifauna.nl 
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Afstanden   
 naar Gouda 

Amsterdam 60 km 55 min
Boskoop 10 km 12 min
Delft  30 km 35 min
Den Haag 40 km 18 min
Haarlem 55 km 59 min
Kinderdijk 40 km 71 min
Leiden  40 km 30 min
Lisse/Keukenhof 42 km 93 min
Rotterdam 25 km 18 min
Schiphol 50 km 55 min
Schoonhoven 20 km 33 min
Utrecht  35 km 19 min
Volendam 80 km 90 min
Zaanse Schans 80 km 69 min

Gouda & omgeving
Gouda ligt op de noordelijke grens van de Krimpenerwaard. Een prachtig poldergebied waar wandelaars en fietsers hun
hart kunnen ophalen. Kinderdijk (Unesco erfgoed en 40 km van Gouda) ligt aan de zuidkant van dit gebied, met haar
molens een van de grootste trekpleisters van Nederland. Recreatiegebied de Reeuwijkse Plassen biedt met haar vele
meertjes, poelen, eilandjes, graslanden en bos vertier voor iedereen op maar zes kilometer afstand van de historische
binnenstad van Gouda. Je kunt hier heerlijk wandelen of fietsen langs het water, roeien op het water en natuurlijk zwemmen.

CHEESE VALLEY
Het gele goud. Zo noemen we het hier in de streek: onze Goudse kaas. De wereldberoemde, karakteristieke kaas in de vorm van een 
wiel, die tot wel 16 kilo kan wegen. Goudse kaas is niet alleen vol van smaak, maar ook rijk aan historie. Eeuwenlang werden de 
kazen verhandeld in de stad waaraan ze hun naam danken: Gouda. Maar gemáákt, dat werden ze in de polders eromheen: Cheese 
Valley. Een oase van rust en ruimte te midden van de vier grootste steden van Nederland. Nog altijd wordt in dit oer-Hollandse 
landschap van grazende koeien, sloten en knotwilgen, kaas gemaakt van melk van eigen koeien. Van jonge kaas tot oude kaas, van 
kruidenkaas tot truffelkaas. De smaak varieert per boerderij en zelfs per seizoen. Kom proeven van Cheese Valley!  
Zie ook www.cheesevalleyholland.com voor meer informatie. 
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route met beperkte doorrijhoogte

doorgaande route

LENGTE MAX 12 METER

DETAILKAART CENTRUM 
ZIE OMMEZIJDE

A

B

C

In-/uitstappen - parkeren - hotelsRoute en parkeren voor 
touringcars in Gouda In- en uitstappen:

• H1 Parkeerterrein Klein Amerika
• H2 Sint-Jansbrug (lengte max. 12 meter)

Parkeren:
• P1  parkeerterrein Klein Amerika
• P2  parkeerterrein Schouwburgplein
• Schielands Hoge Zeedijk

Hotels:
A) Best Western Plus City Hotel Gouda
 Hoge Gouwe 201, +31(0)182-860086
 www.bestwesterngouda.nl
B) Campanile Gouda (nabij snelweg)
 Kampenringweg 38/41, +31(0)182-535555
 Goudse Poort, www.campanile-gouda.nl
C) Relais & Châteaux Weeshuis Gouda   
 Spieringstraat 1, +31(0)182-231 253
 www.wshs.nl
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parkeren voor touringcars

in-/uitstapplaats 

Detailkaart Centrum

In- en uitstaphaltes en parkeren 
Op circa 500 meter van de Markt bevinden zich 2 
parkeerterreinen met aparte parkeerplaatsen voor 
touringcars. Midden in het historische centrum is één 
in- en uitstaphalte voor touringcars korter dan 12 m.

• P1 en H1 Klein Amerika (2806 CA)
 Voor de ingang van het parkeerterrein is een in- 

en uitstapplaats voor touringcars. Op het terrein zijn 
5 parkeerplaatsen voor touringcars. Toiletten zijn 
in de Chocoladefabriek.

• P2 Schouwburgplein (2806 AE)
  Achterop het parkeerterrein zijn 4 parkeerplaatsen 

voor touringcars. De Gouda Cheese Experience is 
circa 200m lopen.

• H2 Sint-Jansbrug (2801 PB) 
 H2 is alleen voor touringcars korter dan 12 meter.  

Museum Gouda ligt direct naast deze halte. De 
Markt en de Sint-Janskerk zijn vanaf dit punt circa  
100 meter lopen. U mag maximaal 15 minuten 
stilstaan om uw gasten in of uit te laten stappen. 

Inlichtingen en reserveringen 
VVV Gouda
T. +31(0)182 - 589110 
E. info@welkomingouda.nl 
www.welkomingouda.nl

Highlights Gouda

a. Het oude Stadhuis / Markt
b. De Goudse Waag | Kaas- & Ambachten-

museum / VVV Gouda
c. Sint-Janskerk
d. Museum Gouda
e. Schouwburg Gouda
f. Gouda Cheese Experience
g. Kamphuisen Siroopwafelfabriek
h. Chocoladefabriek - toiletten 
i. Museumhaven



VVV Gouda
Markt 35
2801 JK  Gouda
+ 31 (0)182 - 589 110
info@welkomingouda.nl
www.welkomingouda.nl


