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 INTERNATIONALE           
 ALLURE & INTIEME      
         SFEER

Gouda is een stad om van te dromen. Een prachtige parel in het Groene Hart, 

omringd door de grote steden van de Randstad. In binnen- en buitenland staat 

onze stad bekend om de Goudse kaas. Gouda biedt meer: Gouda herbergt een 

rijk historisch centrum vol onverwachte plekjes. Voor mij is het een stad met 

internationale allure en grandeur. Tegelijkertijd is het een plek waar iedereen 

elkaar kent en waar iedereen welkom is. 

Veel Nederlandse en buitenlandse bezoekers 
weten Gouda te vinden en zijn bij hun bezoek 

aangenaam verrast door de prachtige historische 
binnenstad. Als Gouwenaar en burgervader ben ik 

er trots op in deze prachtige stad te wonen.  
Knusse steegjes en fraaie pandjes: hier dwaal je 
voor je plezier rond. Het stadhuis, de Visbanken,  

de Museumtuin. Ik noem het ook graag ‘poëzie in 
steen’. Voor mij is de binnenstad onmiskenbaar  

één van de mooiste van het land.

De Sint-Janskerk kan wedijveren met de mooiste 
kathedralen en kerken ter wereld. Vooral wanneer 

de zon de Goudse Glazen verlicht, ontstaat een 
kleurenexplosie waar je stil van wordt.  

Maar Gouda is nog veel meer.

Waarschijnlijk is zelfs de Gouwenaar nog verrast 
door de onontdekte plekken en leuke activiteiten 
die er allemaal te beleven zijn. Laat je door dit 
magazine inspireren om er weer op uit te trekken 
en laten we ons met zijn allen inzetten om de stad 
als vanouds te laten bruisen.

‘Gouda is een tijdmachine; je kan in iedere eeuw 
uitstappen’, schreef voormalig stadsdichter Klara 
Smeets. Ik nodig iedereen uit om in Gouda uit  
te stappen, in welk jaartal dan ook, je zult  
versteld staan. 
 

Pieter Verhoeve
Burgemeester Gouda
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SPIEGELS NAAR  
EEN RIJK VERLEDEN

Sporen van historische gebeurtenissen en personen zijn er in Gouda 

in overvloed en ze maken nieuwsgierig. Ouderwetse namen op 

blauwe straatnaambordjes, of juist groot op de gevels van scholen. 

Glas-in-loodramen waar toeristen uit alle uithoeken van de wereld 

voor naar de stad komen. Wat zijn de gebeurtenissen die Gouda 

hebben gevormd? 

SPOREN IN HET GOUDSE LANDSCHAP

5



1050
ONTGINNING ROND GOUDA

De ontginning van 
veen ten oosten 
en ten westen van 
Gouda vindt vanaf de 
11e eeuw plaats.

1350
AANLEG STADSSINGELS

De oude binnenstad  
bevindt zich binnen  

de Fluwelensingel,  
Blekerssingel,  

Kattensingel, Turfsingel  
en de Hollandsche IJssel.

1272
STADSRECHTEN 

In 1272 verleent 
graaf Floris V 
stadsrechten aan 
Gouda.

1361
1E STADSBRAND 

Eerste grote stadsbrand 
waarbij ook de eerste 
Sint-Janskerk wordt  
verwoest.

1438
2E STADSBRAND 

Slechts vijf huizen 
blijven gespaard.

1395
ONTSTAAN GOUDA 
KAASMARKT 

1139
1E VERMELDING GOUWE

In 1139 wordt de Gouwe, 
later Gouda, voor het 
eerst vermeld in een 
oorkonde van de  
bisschop van Utrecht. 

TIJDLIJN

IUXTA GOLDAM:  
HET ONTSTAAN VAN GOUDA
Begin 12e eeuw maken bronnen voor het eerst mel-
ding van Iuxta Goldam, Latijn voor ‘aan de Gouwe’. 
Deze rivier is bepalend geweest voor het ontstaan 
én ongekende welvaren van de stad. Het duurt dan 
ook niet lang of Gouda is, samen met Dordrecht, het 
epicentrum van de binnenvaart route tussen Vlaande-
ren en Amsterdam.

In 1272 markeert een belangrijke gebeurtenis de Goud-
se geschiedenis. Graaf Floris V van Holland verleent 
stadsrechten aan Gouda, nu bijna 750 jaar geleden. Dit 
houdt onder meer in dat de inwoners geen tolgelden 
hoeven te betalen voor hun schepen en goederen. Dit 
gold niet voor de doorgaande vaart, zij diende wel tol 
te betalen. Ook het recht om markt en te organiseren en 
Gouda van verdedigingswerken te voorzien, hoorden bij 
de stadsrechten. 

 

BLOEI VAN EEN HANDELSSTAD
Van de gunstige ligging aan de Gouwe en  
Hollandsche IJssel maakten de eerste Gouwenaars 
optimaal gebruik door sluizen en andere water werken 
aan te leggen. In de 14e eeuw volgt de aanleg van 
grachten (waaronder de Nieuwehaven en de Raam), 
wallen en het kasteel Ter Goude, op de plek waar  
de Gouwe uitmondt in de Hollandsche IJssel. 

Verdedigingswerken moesten de stad beschermen
tegen mogelijke belegeringen, maar in de praktijk
bleven die uit. De sluizen beschermden de stad
tegen een gevaarlijkere vijand: het water.
Bijkomend voordeel was het vele scheepvaart -
verkeer: die leverde tolgelden op en extra inkomsten
dankzij de ‘trage doorvaart’, bijvoorbeeld door
scheepsreparaties uit te voeren. Daarnaast heeft 
Gouda, destijds bierhoofdstad van Holland, de wel-
vaart te danken aan de bloeiende bierexport waar 
men directe belasting over diende te betalen. 

De 14e eeuw is ook de tijd van een bloeiende laken-
nijverheid in de Nederlanden. Hoewel Gouda nooit 
‘lakenstad’ Leiden zou evenaren, levert dit ambacht 
en de handel deze Gouwenaars tot in de 17e eeuw 
veel welvaart op. Ook ontstaat dankzij de toekenning 
van waag- en marktrechten eind 14e eeuw de  
alombekende kaasmarkt. 

Gouda telt aan het einde van de 14e eeuw zo’n vijfdui-
zend inwoners, en wordt in die periode beschouwd  
als een van de belangrijkere steden in Holland. 

Op 19 juli 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Het verkrijgen van 
stadsrechten was een mijlpaal voor elke Hollandse stad dit voorrecht eer ten 
deel viel. Gouda viert deze verjaardag met een uitgebreid programma met een 
scala aan grote en kleine activiteiten. Zo zijn er evenementen op het gebied 
van sport, theater, historie, stadswandelingen en exposities. In april 2022 
vindt de feestelijke opening plaats. In september 2022 sluiten we Gouda750 
af met een groots verjaardagsfeest dat maar liefst een week zal duren.  
De stad viert zes maanden feest. Medio juli wordt het programma bekend. 

750 JAAR GOUDA
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1448
BOUW STADHUIS

Na de grote stadsbrand 
werd het stadhuis bewust 
in het midden van de Markt 
herbouwd.

1552
HERBOUW SINT-JANSKERK

Onder leiding van Cornelis 
Frederickszoon van der 
Goude vindt herbouw van 
de kerk plaats.

ROND 1470
HOOGTEPUNT 

PRODUCTIE 
GOUDS BIER

De stad telt op  
haar hoogtepunt  

200 brouwerijen die 
per jaar 15 miljoen liter 

bier produceren.

ROND 1475
ERASMUS WOONT  
ALS KLEINE JONGEN 
IN GOUDA

1810
DE 1E GOUDSE 

SIROOPWAFEL 

1673
4E PESTEPIDEMIE

20% van de bevolking 
overlijdt aan de pest.

1668
BOUW DE WAAG

De bouw van de Waag 
vindt plaats naar een  
ontwerp van Pieter Post.

1750
HOOGTEPUNT 
PRODUCTIE 
GOUDSE KLEIPIJPEN 

'GOUWENAARS  
PROFITEERDEN VOLOP VAN DE 
STADSRECHTEN ÉN HET VELE 

SCHEEPVAARTVERKEER.'

HELDHAFTIGE GRAVIN
De centrale figuur van de eerste helft van de  
15e eeuw is Jacoba van Beieren (1401-1436), gravin 
van Holland, Zeeland en Henegouwen. Ze verbleef 
geregeld in kasteel Ter Goude en leidde persoonlijk 
de strijd van de Hoeken tegen de Kabejauwen. 
De Hoeken hielden zich op in de driehoek Gouda, 
Schoonhoven en Oudewater en erkenden Jacoba van 
Beieren als gravin. De Kabeljauwen zagen juist haar 
neef, Filips de Goede van Bourgondië, als heerser. De 
Goudse Schutterij ontving als dank voor de verleende 
steun een miskelk van de gravin, die vandaag de dag 
in Museum Gouda te bewonderen is. 

GLASKUNST VAN WERELDFORMAAT
De grote stadsbrand van 1438 markeert het  
begin van de bouw van het gotische stadhuis op de 
Markt. Uit een eerdere periode in de middeleeuwen 
stamt ook dat andere iconische gebouw van Gouda: 
de Sint-Janskerk. Een groot deel van de wereld-
beroemde gebrandschilderde ramen zijn in de 16e 
eeuw vervaardigd. Goudse glasschilderkunstenaars 
Dirck en Wouter Crabeth ontwierpen in totaal twaalf 
van de 72 ramen, die afwisselend religieuze verhalen 
en politieke actualiteiten laten zien. 

VERLICHTE 
DENKERS

In de tweede helft van de 15e eeuw groeit 
niemand minder dan vermaard christen  
humanist Desiderius Erasmus op in Gouda. 
Hij volgt onderwijs aan de Latijnse school op 
de Markt, op de plek waar nu het 19e-eeuwse  
Arti Legi-pand te vinden is. Erasmus ver-
taalde het Nieuwe Testament in het Grieks 
en Latijn. Deze publicaties leidden er toe dat 
er voorvechters van hervorming binnen de 
katholieke kerk opstonden. 

Ruim een eeuw later is het de humanist 
Dirck Volkertszoon Coornhert, pleitbezorger 
van de gewetensvrijheid, die zijn toevlucht 
zoekt in het vrije Gouda. Een kleine twee 
jaar – tot aan zijn dood in 1590 – woont hij 
aan de Oosthaven. Een gevelsteen in een la-
ter gebouwd pand aan deze gracht herinnert 
hier nog aan, evenals de naam Coornhert 
Gymnasium één van de nog 42 bestaande 
gymnasia in Nederland.  
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1860
LAATSTE 

TERECHTSTELLING 
Laatste 

terechtstelling op 
het schavot van 

het stadhuis: dood 
door de strop.

1898
ONTSTAAN GOUDS PLATEEL 

Oprichting Plateelfabriek 
Zuid-Holland. Opkomst van 
Gouds Plateel (keramiek). Veel 
pijpenmakers-fabrieken stappen 
over op het maken van plateel.

1956
1E EDITIE GOUDA BIJ KAARSLICHT 

Twee jaar na de eerste editie 
schenkt kaarsenfabriek van 
Gouda vanwege haar 100-jarig 
bestaan kaarsen om achter de ra-
men van het stadhuis te plaatsen. 
Hierna is dit jaarlijkse traditie.

2022
GOUDA 750 JAAR 
STADSRECHTEN

1858
OPRICHTING KAARSENFABRIEK

De bekende Gouda kaarsen  
worden sinds 1885 gemaakt in 
de N.V. Stearine Kaarsenfabriek 
Gouda. De industrialisatie van 
Gouda begint.

1987
BEGIN TOERISTISCHE KAASMARKT

Hierna vindt de echte handel 
niet meer op de Markt plaats.

1944
HET STATION WORDT 
GEBOMBARDEERD

Gaten op de perrons 
herinneren nog aan het 
bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog. 

EEN ROKERIG VERLEDEN
In de tweede helft van de 17e eeuw verrees nog een 
beeldbepalend gebouw in het stadslandschap: de 
Goudse Waag. Dit was de plek waar de vele Goudse 
handelslieden hun waagrechten lieten gelden, door 
goederen te wegen, te keuren en te verhandelen. 
Tegenwoordig is de Goudse Waag ingericht als 
Kaas- en Ambachtenmuseum.

In de 17e en 18e eeuw ontwikkelden zich nieuwe 
bedrijfstakken in het Goudse. De typische witte 
kleipijpjes werden in de 17e eeuw wereldberoemd. 
Ook ontstond een tabaks- en sigarenindustrie, die 
in de 19e eeuw floreerde. Vanaf de 19e eeuw leveren 
ook de kaarsenproductie en de stroopwafelpro-
ductie de Gouwenaars veel naam en faam op.  

BEWOGEN 20E EEUW
Net als veel andere steden blijft Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog niet gespaard; bommen vernietigen 
het station - de inslagen zijn nog steeds te zien op 
de perrons – het ziekenhuis en de woonhuizen in de 
nabijgelegen straten. 

Een van de getroffen straten is de statige Kruger-
laan, waar in 1914 wetenschapper, dichter en 
humanist Leo Vroman werd geboren. Vanwege zijn 
Joodse afkomst ontvlucht hij bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog de stad. Tot op de dag  

van vandaag is de dichter nog erg geliefd binnen 
en buiten Gouda. 

Ook andere Joodse Gouwenaars, die vrijwel allemaal 
door de nazi’s werden gedeporteerd, worden in de 
stad geëerd. Onder meer het Joodse poortje in het 
Raoul Wallenbergplantsoen en de zogeheten  
‘Stolpersteine’ (struikelstenen, oftewel gedenkstenen) 
bij de voormalige woonhuizen van Goudse Joden, 
vormen de zichtbare sporen van dit recente verleden. 
In de gratis wandelapp xplre Gouda - te vinden in de 
appstore - vind je de Stolpersteine wandeling. 

ODE AAN DE GESCHIEDENIS
‘Gouda is een tijdmachine, je kan in elke eeuw 
uitstappen’; zo luidt het (bewerkte) citaat uit het 
gedicht ‘Achter de kerk’ van voormalig stadsdichter 
Klara Smeets. Deze ode aan de rijke geschiedenis 
van de stad is te vinden boven de spoortunnel. Het 
laat bovendien zien dat het Goudse landschap – nu 
net zo goed als vroeger - altijd in beweging is door 
het toevoegen van nieuwe sporen.

Bronnen www.kasteelgouda.nl 
www.diegoude.nl
www.gouda750.nl 
Goudse Gidsen Gilde
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ODE 
AAN 

GOUDA
Leeft nog Goudse kleigrond tussen

hijskraan, kerk en Krugerlaan,
laat ons dan die kleigrond kussen

waaruit Gouda is ontstaan!

Laat de straten vredig zinken
in die moederlijke schoot;

zalig uit haar modder klinken
klokken, glimt het glas in lood.

Laat ons in haar rijkdom delen:
kaas en kaarsen en krakeel,

stroopwafels en pijpenstelen,
plat plat Gouds en plat plateel.

Wie in Gouda op mocht groeien
voelt in ouderdom vanouds

de Gouwe door de aderen vloeien

en die blijft voor eeuwig Gouds!

Leo Vroman
Fort Worth, juni 2011
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Hoe ontdek je een stad het beste? Door zelf op ontdekkings-
tocht te gaan natuurlijk! En wie zegt dat dat per se te  

voet moet? Precies! Want er zijn nog veel meer leuke(re)  
manieren om Gouda en de omgeving te ontdekken. 
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SUPPEN 

Suppen staat voor 'stand-up-
paddle'. Het is ooit bedacht door 

lifeguards op Hawaii. Met een 
plank en een peddel konden ze 
zonder al te veel moeite begin-
nende surfers vanaf het water in 
de gaten houden. Met een lange 

peddel bewaren ze hun even-
wicht én kunnen ze zich prima 
verplaatsen. Goed bedacht, en 
nog leuker: ook in en rondom 

Gouda kun je suppen! 

Maak een stadstour door de  
grachten van Gouda of een tocht 
over de Reeuwijkse Plassen. Het 
is natuurlijk geen Hawaii, maar 
stiekem misschien wel mooier! 

 

WWW.JABASUP.NL

FOTO: JABASUP
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KANO

Bij een kanotocht denk je al snel 
aan de Ardennen of Frankrijk, 

maar ook in en rondom Gouda 
kun je prachtige kanotochten 

maken. Peddel via de Gouwe zo 
het Goudse centrum in. Onder 
kleine bruggetjes door, langs 

prachtige eeuwenoude kades en 
de Visbanken. Al kanoënd ontdek 

je weer een heel andere kant  
van Gouda! 

Heb je extra tijd? Maak er meteen 
een dagtocht van en ontdek ook 
de Reeuwijkse Plassen. Meer aan 
bij een van de vele mooie plekjes 

en geniet van al het lekkers uit 
een picknickmand die je bij de 

verhuurder kunt bestellen. 

WWW.JABASUP.NL 

FO
TO

: J
AB

AS
UP
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E-CHOPPER

Is het een scooter? Is het een 
elektrische fiets? Nee, het is een 
e-chopper! Op deze elektrische 
scooter zoef je - na een stop bij 

alle Goudse bezienswaardigheden 
- zo het Groene Hart in. Cruise 
geruisloos door de polders de 

zonsondergang tegemoet. 

Goed om te weten: de e-chopper 
is een elektrische bromfiets. 

Om erop te mogen rijden heb je 
een (scooter)rijbewijs nodig. De 
e-chopper rijdt zo’n 25 km per 

uur en heeft een blauw kenteken. 
Dat betekent dat je geen helm 

op hoeft. 

WWW.E-CHOPPERGOUDA.NL

FOTO: E-CHOPPER GOUDA
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WWW.STEPVERHUURGOUDA.NL

STEP

De paden op, de lanen in. 
Maar dan anders! Trek 

gemakkelijke kleding aan en 
sneakers of stevige schoenen en 
je bent klaar om weg te steppen. 

Misschien vergt het de eerste 
paar minuten nog wat oefenen 

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

mum van tijd ben je helemaal 
gewend en geniet je van 

de vrijheid.

FO
TO

: H
OF

JE
 V

AN
 JO

NG
KI

ND
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E-BIKE

WWW.WELKOMINGOUDA.NL

De gewone fiets misschien te traag, en de 
e-chopper weer iets te heftig? Ga voor de 
gulden middenweg en ontdek de stad en 

omgeving op een e-bike. Met een uitgebreid 
fietsnetwerk in het Groene Hart valt er heel 

wat te ontdekken in Gouda en omgeving.  

En er is een ruime keuze uit verschillende 
fietsroutes. Wat dacht je van de ‘Vakmanschap 
Meesterschaproute’, de ‘KoeKaasRoute’ of  
de ‘Gouden Eeuw Driehoek’? 
Kijk voor de verschillende routes en  
aanbieders van e-bike verhuur op:

FOTO: KECK. BIKES

15



GOUDSE WEETJES
     EN MYSTERIES
ONTRAFELD

WIST JE DAT...

STADHUIS 2.0
Het is een imposant gezicht, het eeuwenoude 
Stadhuis midden op de Markt. Het is alleen niet 
het eerste Stadhuis van Gouda. Dat stond zelfs 
op een andere plek. In de zomer van 1438 werd 
dat stadhuis namelijk zwaar beschadigd door een 
verwoestende stadsbrand. Om in de toekomst te 
voorkomen dat het stadhuis weer zou afbranden, 
besloot het stadsbestuur dat het nieuwe stadhuis 
vrij moest staan. De beste locatie volgens hen: 
midden op het marktveld. In 1459 werd de bouw 
van het stadhuis voltooid. 

‘KAASKOP’  
KOMT UIT GOUDA

Kaaskop is een scheldwoord bedacht door de 
soldaten van Napoleon Bonaparte. Na de gloriejaren 

van Bonaparte werden zijn Franse soldaten zeer slecht 
betaald. Dus besloten ze de boeren in de regio Gouda 
te plunderen. Omdat de boeren geen wapens hadden, 
moesten ze zich op een andere manier verdedigen. Ze 
gebruikten de houten kaastobbe (ook wel wring – of 
wrongelbak genoemd) als helm. Door deze met stro 

en doeken te bekleden en vast te maken met een 
bandje aan de kin, waren ze voorzien van een 

knoertharde houten kaaskop. Hooivork 
erbij en klaar voor de aanval!

Rembrandt van Rijn staat 
natuurlijk bekend om zijn 
schilderkunst. Maar wist je 
ook dat hij een turbulent  
liefdesleven kende? Niet lang 
na het overlijden van zijn 
vrouw Saskia van Uylenburg, 
kreeg Rembrandt een ver-
houding met kindermeisje 
Geertje Dircx. Een paar jaar 
later moest Geertje  
het veld ruimen voor de 
veel jongere dienstmeid 
Hendrickje Stoffels. 
Mede op aandringen van 

Rembrandt werd Geertje 
vijf jaar lang opgesloten in 
het tuchthuis van Gouda, 
waar nu de Casimirschool 
staat. Het gerucht gaat dat 
ze werd gestraft omdat ze 
sieraden van Rembrandt's 
eerste vrouw had verkocht. 

BOEKENTIP 
Simone van der Vlugt 
schreef het boek 'Schilders
lief', geïnspireerd op het 
verhaal van Geertje.

OPGESLOTEN MINNARES
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Gouda heeft een hele bijzondere wereldtitel op 
zijn naam staan: de allergrootste stroopwafel  
(ook wel siroopwafel genoemd) ter wereld is  
hier gebakken!

2,47 M  DOORSNEE

50 KILO  ZWAAR

800 X  GROTER DAN EEN NORMALE GOUDSE WAFEL 

60 KILO  DEEG 

15 KILO  STROOP 

 EEN WAFELIJZER VAN 3.000 KILO

Deze indrukwekkende lekkernij is trouwens niet 
het enige record. In het rijtje, opgenomen in World 
Guinness Book of Records, hoort ook de langste 
cartoon ter wereld' (2013) thuis. De Sint-Janskerk 
bezit tekeningen van alle glas-in-loodramen in 
de kerk, samen goed voor een cartoon met een 
lengte van 2,1 kilometer!

’S WERELDS 
GROOTSTE 

STROOPWAFEL

OVERBRUGGEN 
GOUDA TELT ONTZETTEND VEEL 
BRUGGEN. 69 OM PRECIES TE ZIJN. 69

MET EEN LENGTE VAN MAAR LIEFST  
123 METER IS DE SINT-JANSKERK DE 
LANGSTE KRUISKERK VAN NEDERLAND 123

NOG ZO’N BIJZONDERE BIJNAAM: GAPERS  

Het woord werd vaak gebruikt door bewoners uit  
omringende dorpen en steden. Waarom? Dat is nog  
altijd gissen. Een mogelijke verklaring: vroeger waren  
de wachttijden bij de sluizen erg lang. Terwijl de  
wachttijden opliepen, keek de Goudse bevolking  
gapend toe.

POWER VROUW
DE EERSTE NEDERLANDSE VROUWELIJKE BEIAARDIER  

Maria Blom was de eerste vrouwelijke beiaardier in Nederland. 
Toen ze werd geweigerd aan de beiaardschool in Mechelen,  
besloot ze zich het spel zelf eigen te maken, onder de vleugels 
van organist C.J. de Man. Op een dag in 1944 nam Blom nood-
gedwongen de honneurs voor De Man waar in de Sint-Janskerk. 
Niet veel later nam ze het stadsbeiaardierschap van De Man over. 
In de jaren daarna liet Maria alleen vrouwelijke beiaardiers spelen. 
En de kenmerkende melodie van het stadhuis dat twee keer per 
uur te horen is? Het werk van Maria Blom!
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 HET GOUDA 
 VAN 
 MUZIKANT 
EEFJE DE VISSER

Met haar dromerige en zwoele sound veroverde muzikaal talent Eefje de 

Visser de harten van Nederland en België. Ze treedt op door heel Europa 

en heeft de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland op haar 

naam staan. Intussen woont Eefje al enkele jaren in Gent. Toch keert ze, 

opgegroeid in Moordrecht, nog met regelmaat terug naar haar roots 

in Gouda. Daar begon haar muzikale carrière met het componeren van 

muziek bij gedichten van dichter Leo Vroman en met optredens tijdens 

lokale evenementen. Wat maakt Gouda voor haar echt Gouda? En wat 

zijn haar favoriete plekken waar ze nog graag terugkomt? 
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'DE LIEFDE VOOR MUZIEK ZAT  
ER AL VROEG IN; MUZIKALITEIT

IS EEN BELANGRIJKE RODE DRAAD 
BINNEN DE FAMILIE'

BELGIË
“Drie jaar woon ik nu in Gent. Het was in het begin 
een cultuurshock! Belgen zijn zo anders dan 
Nederlanders. Spontaniteit wordt in Nederland 
enorm gewaardeerd, en wordt al van kinds af aan 
aangemoedigd. Belgen zijn een stuk introverter. 
Zomaar een praatje aanknopen met een vreemde 
in de supermarkt? Dat gebeurt niet zo snel.”

MOORDRECHT
“Het gemoedelijke en dorpse van Moordrecht, 
daar kijk ik heel prettig op terug en heb ik fijne 
herinneringen aan. Moordrecht is prachtig gele-
gen, middenin de polders. De natuur is ontzettend 
dichtbij. Als kind ging ik er regelmatig op uit in de 
polders, hier heb ik veel gespeeld, gefietst en de 
hond uitgelaten. En tegelijkertijd is ook de ‘grote 
stad’ Gouda zo binnen handbereik.”

LIEFDE VOOR MUZIEK
“De liefde voor muziek zat er al vroeg in; muzi-
kaliteit is een belangrijke rode draad binnen de 
familie. Mijn moeder heeft altijd gezongen, mijn 
vader is bassist en stemarrangeur en mijn oom gaf 
me mijn eerste gitaar. Ik had een eigen viersporen-
recorder met cassettes en maakte elke dag demo’s. 
‘Oefening baart kunst’ gaat voor mij zeker op, 
zullen we maar zeggen.”

LEO VROMAN
“In mijn tienerjaren componeerde ik muziek bij de 
gedichten van Leo Vroman. Het componeren van 
muziek ging mij in die periode zeer gemakkelijk 
af, makkelijker dan teksten schrijven. Dat vond ik 
vaak nogal een puzzel. Ik heb nog een hele tijd 
e-mailcontact gehad met Leo, heel leuk!” 

JEUGDTHEATER
“Muziekdocent en theaterproducent John de Heij 
was tijdens mijn tienerjaren al de drijvende kracht 
achter veel jeugdtheater in Gouda. Tijdens de 
voorstelling ‘Tracks’, die hij produceerde, bracht ik 
mijn allereerste nummers ten gehore. Dat deed ik 
trouwens samen met zangeres Hind, ooit bekend 
geworden via tv-programma Idols. Wij maakten in 
die tijd ook nog wel eens samen muziek. Dankzij 
‘Tracks’ leerden veel Gouwenaars mij kennen als 
muzikant. Als er ergens iets te doen was in Gouda, 
zoals een markt of festival, werd ik gevraagd om 
op te treden.”

NEDERLANDS TALIGE  
MUZIEK
“De eerste nummers die ik maakte, waren Engels-
talig. Maar dat is niet mijn moedertaal dus ik 
ken niet alle lagen en nuances. Gaandeweg mijn 
carrière vond ik een manier om in het Nederlands 
te schrijven en merkte ik dat ik meer fantasie 
had. Het was – en is dat soms nog steeds – een 
zoektocht, maar heeft ook veel deuren voor 
mij geopend. Het winnen van de Edison award 
(2020/2021) is voor mij de kers op de taart. Voor 
mijn gevoel krijgt Nederlandstalige muziek tegen-
woordig sowieso meer erkenning en waardering. 
Er is een nieuwe generatie Nederlandse artiesten 
opgestaan die echt hun eigen sound hebben, 
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EEFJES FAVORIETE PLEKKEN
“Na de basisschool in Moordrecht ging ik in Gouda naar de 
middelbare school GSG Leo Vroman. Daar hing ik als puber 
met vrienden veel rond in de parken. Ik vermoed dat ik daar-
om nog altijd graag wandel door diezelfde parken. Een van 
mijn favorieten is het Houtmansplantsoen. Met prachtige 
oude en grote bomen die over het water hangen en met een 
podium midden in het park. Super idyllisch!

Als vrienden vragen naar welk café ze echt moeten, dan tip 
ik altijd Vidocq of Grand Café Central. Het zijn plekken met 
geschiedenis, met een ziel. Dat mis ik bij heel veel nieuwe 
plekken. Met mooi weer ga ik ook graag naar Kamphuisen of 
Restaurant Brunel bij de Visbanken, dat zijn voor mij echt 
de allermooiste terrassen van Gouda! Je zit hier heerlijk aan 
het water en er is altijd wat te zien. 

Aan de Lange Tiendeweg zit boekhandel Verkaaik, echt  
een begrip in Gouda. Het bestaat al sinds 1928 en er hangt 
nog altijd iets magisch omheen. Ook de bibliotheek in de  
Chocoladefabriek vind ik een heerlijke plek om te zijn. Het is 
een grote industriële ruimte die helemaal opgeknapt is.  
Bij Kruim, het restaurant in de bibliotheek, kun je heel lekker 
ontbijten en lunchen!

Het zit er al ‘duizend’ jaar en ik hoop dat ze nog jaren blijven 
bestaan: Free Music. Je kunt hier rustig binnenstappen 
en op je gemak een plaatje uitzoeken en luisteren. En uren 
snuffelen tussen de bakken met platen. Naast muziek 
verkopen ze ook ontzettend mooie audiosystemen. Als je 
graag muziek luistert heeft dat echt meerwaarde; de nuances 
komen zo veel beter over.”

BIO
1986 Geboren in Voorburg, opgegroeid in Moordrecht
2009 Tv-debuut bij De Wereld Draait Door met het lied 

Hartslag, winnaar de Grote Prijs van Nederland in  
de categorie singer-songwriter

2011 Haar debuutalbum De Koek verschijnt
2013 Album Het is
2014 Ere Waegemeester in het Gilde Der Ere Waege-

meesters 
2016 Album Nachtlicht
2018 Solotour
2020 Album Bitterzoet, 3voor12 Award, de hoogste 

positie in OOR's Eindlijst als het beste album van 
2020, twee Edisons: in de categorieën 'Alternative' 
(als artiest) en 'Album' (voor Bitterzoet)

Uit het juryrapport van de Edisons: “De Visser liet genres 
versmelten en de Nederlandse taal floreren. Zo werd Bitter-
zoet een experimenteel en tegelijk toegankelijk album, dat 
een groot succes werd bij zowel het publiek als de critici.”

'GOUDA IS NET EEN KLEIN  
OPENLUCHTMUSEUM!'

die zich hebben losgeweekt van de Nederlandse 
traditie van kleinkunst en Nederpop en minder 
conventionele muziek maken.”

ALTERNATIEF
“Mijn eerste bijbaan, naast mijn studie, was in een 
fantasywinkel in Gouda. Als klein meisje van twaalf 
kwam ik er vaak. In die tijd hield ik erg van gothic 
spulletjes, ik was een echte alto. Op mijn zeven-
tiende vroeg de eigenaar Martin of ik er wilde ko-
men werken. Samen runden we de winkel: ik stond 
er op zaterdagen en maandagen en als Martin op 
vakantie was. De winkel heette 'De Chakra', en later 
'De Wakende Draak'. Het was heel eigenzinnig en 
iedereen herkende de winkel aan de grote trol die 
voor op straat stond. In mijn vrije tijd ging ik graag 
naar So What!, een begrip in Gouda. Het was de 
enige echte alternatieve plek waar je heen kon 
voor optredens van kleine en soms ook bekendere 
bandjes en technofeestjes.”

GOUDA
“Gouda is net een openluchtmuseum! Ik kom er 
nog steeds met plezier. De stad is uitzonderlijk 
mooi, een authentiek stukje Nederland en ik raad 
iedereen aan om Gouda eens op te zoeken en te 
beleven. Met mooi weer loop ik graag langs de 
grachten, voorbij de Visbanken, langs de Museum-
haven. Via de Lange en de Korte Groenendaal en 
de steegjes. Gouda ademt historie en dat voel je 
aan alles. Het is heel idyllisch. En dat is wat Gouda 
voor mij Gouda maakt.”

ERE WAEGEMEESTER
“Een wel heel bijzondere band die ik met Gouda heb, 
is mijn benoeming in 2014 tot Ere Waegemeester 
van Gouda. Voorafgaand aan de beëdiging moest 
ik een proeve van bekwaamheid afleggen. Dat 
hield in: het boren, proeven en keuren van een 
Goudse kaas. Ik moet bekennen dat ik helemaal 
niet zoveel weet van kaas, maar het is heel tof om 
onderdeel te zijn van een eeuwenoude traditie.”
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Goudse Poort, nabij snelweg A12C

HIGHLIGHTS
1 Sint-Janskerk
2 Museum Gouda
3 De Goudse Waag |
 Kaas- & Ambachtenmuseum
 VVV Gouda
4 Het oude Stadhuis
5 Gouda Kaasmarkt
6 Gouda Cheese Experience
10 Kamphuisen Siroopwafelfabriek

GOUDSE KAAS &  
AMBACHTEN
3 t/m 16

ZIEN, DOEN &  
BELEVEN
17 Reederij de IJsel (opstappunt)
18 t/m 21 Tweewielerverhuur
22 Spa Gouda
23 Korenmolen De Roode Leeuw
24 Molen 't Slot
25 Willem Vroesenhuis
26 Voormalig weeshuis
27 Jeruzalemkapel
28 Willem Vroesentuin
29 Huize Groeneweg (voorm. klooster)

30 Swanenburghshofje
31 Muziektent Houtmansplantsoen
32 Tolhuis en Oosthaven
33 Mallegatsluis
34 Museumhaven
35 Gouwekerk
36 Visbanken
37 Oud-Katholieke kerk
38 Hofje van Letmaet
39 Hofje van Cincq
40 Agnietenkapel
41 De Zalm (voormalig oudste hotel)
42 Arti Legi

OVERNACHTEN
A Best Western Plus City Hotel Gouda
B Relais & Chateaux Weeshuis Gouda
C Hotel Campanile Gouda

PARKEREN
P1 Bolwerk
P2 Schouwburg
P3 Klein Amerika
P4 Nieuwe Markt
P5 Stationsgarage
P6 Vossenburchkade

XPLRE 
GOUDA APP

Struin eindeloos door de 120 sfeervolle 
steegjes, verwonder je over de eeuwenoude 
gevels, sta stil bij de bruggen en sluizen. In 

de xplre Gouda app staan maar liefst twintig 
verschillende routes die je meevoeren langs  

de mooiste plekken waar de historie van  
Gouda echt tastbaar is. 

Download de app,  
stippel jouw thematische  
wandeling uit en ontdek. 

TIP
Voor georganiseerde stads-

wandelingen kun je terecht bij: 
Goudse Gidsen Gilde

en Stadswandelingen Gouda
Kijk voor meer informatie op  

www.welkomingouda.nl  
of ga langs bij VVV Gouda 

in de Goudse Waag. 

STADSE 
 IDYLLE 
Al wandelend door de compacte binnenstad, 

passeer je haast vanzelf alle Goudse iconen. 

Maar Gouda herbergt nog veel meer moois. 

Zeker weten dat je niks mist? Download de 

gratis app xplre Gouda en ontdek!
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Goudse Poort, nabij snelweg A12C

LEGENDA
 treinstation
 VVV
 hotel
 parkeerterrein
 parkeergarage
 camperplaats
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Rondstruinen door Gouda is niet zonder 

risico. Je blijft namelijk al snel in de prachtige 

binnenstad met middeleeuwse straatjes en 

hofjes hangen. Op zich zo verkeerd nog niet, 

al is er nog veel meer te ontdekken! We delen 

graag nog een aantal hele bijzondere plekjes 

waar je niet zo snel op zou stuiten. Ga je mee 

op ontdekkingstocht?
 

VAN DE GEBAANDE PADEN

7 
BIJZONDERE 
 GOUDSE 
 PLEKKEN

DINO EXPERIENCE PARK

GOUDSE GLAZEN

MOLEN DE ROODE LEEUW

24



KLEURENEXPLOSIE
GOUDSE GLAZEN  
BIJ ZONNESCHIJN 
De Sint-Janskerk staat vooral 
bekend om haar beroemde 72 
gebrandschilderde ramen - de 
Goudse Glazen - die de bijbelse 
en vaderlandse geschiedenis 
vertellen. Van over de hele wereld 
komen mensen deze prachtige  
glazen bewonderen en het 
verhaal erachter leren. Heb je de 
glazen wel eens gezien wanneer 
het zonlicht naar binnen schijnt? 
Dat moet je echt gezien hebben. 
Een kleurenexplosie waar je stil 
van wordt.

KNAP STAALTJE WEEFKUNST
WANDTAPIJTEN IN  
DE TROUWZAAL VAN  
HET OUDE STADHUIS 
Je kunt er niet omheen, of eigen-
lijk letterlijk wel; het oude Stad-
huis midden op de Markt. Ook 
de binnenkant is sprookjesachtig. 
Het interieur stamt deels nog uit 
de 17e en 18e eeuw. De trots van 
het gebouw: de wandbekleding 
in de trouwzaal, vervaardigd 
door de Goudse tapijtwerker 
David Ruffelae. Op het tapijt 
staan geen mensen, maar wel 
planten afgebeeld! Het is in 1642 
geweven, ter gelegenheid van het 
bezoek van Henriëtta Maria van 
Frankrijk, de vrouw van koning 
Karel I van Engeland, met haar 
dochter Maria Stuart en schoon-
zoon Willem van Oranje Nassau, 
de latere stadhouder Willem II. 

DE BESTE STUURLUI  
STAAN AAN WAL
SCHIPPERSWACHTLOKAAL, 
MUSEUMHAVENCAFÉ 
IJSSELHUIS 
Het IJsselhuis (1912) diende 
vroeger als schipperswachtlo-
kaal bij de Mallegatsluis. Terwijl 
de schippers soms wel dagen 
wachtten, vloeide de drank 
rijkelijk. En op ‘de leugenbank’ 
deelden de schippers sterke 
verhalen en gaven ze commen-
taar op de schepen en schippers 
die geschut werden. Nu, bijna 
honderd jaar later, plof je hier 
neer voor een drankje en een 
hapje met een prachtig uitzicht 
over de haven. 

OUD KASTEEL
HET OUDSTE PUNT  
VAN GOUDA 
Echt heel vroeger, tot 1296, wa-
ren de Van der Goudes heer en 
meester in Gouda. Zij woonden 
destijds in een kasteel op een 
motte, een aangelegde heuvel, 
omringd met water. Daarboven-
op was het kasteel gebouwd. 
Van het kasteel is niks meer over, 
maar de verhoging is nog wel 
te zien. Je vindt deze plek in de 
buurt van de Molenwerf en  
Achter de Kerk. Ook de contou-
ren van de grachten eromheen 
zijn nog altijd te zien.

GRAND CAFÉ CENTRAL

BEESTACHTIG LEUK
DINO EXPERIENCE PARK
Aan de rand van Gouda, net buiten de stad vind je 
het Dino Experience Park. Dwaal rond tussen de 
70 levensgrote dinosaurussen en leer alles over 
het uitgestorven ras. Kinderen kunnen zelfs een 
dinoskelet uitgraven en op zoek gaan naar goud! 
En alsof dat nog niet genoeg is, kun je er water-
fietsen naar Turtle Island. Ook leuk is Jurassic Golf; 
een 18-holes golfbaan tussen de dino's!

FLOUR POWER
MEEL HALEN BIJ  
MOLEN DE ROODE LEEUW
Korenmolen De Roode Leeuw (1771) op de Vest 
in Gouda is één van de oudste korenmolens in 
Nederland. Én een van de laatste ambachtelijke 
maalderijen in de Randstad. De molenaar maalt, 
plet, mengt en zeeft graag voor de eigen winkel 
pal naast de molen.

VERSTOPTE GRANDEUR 
ART DECO SALON,  
GRAND CAFÉ CENTRAL 
Grand Café Central, gelegen 
aan de Markt, is een begrip in 
Gouda. Een van de bekendste 
plekken heeft een veel minder 
bekend ‘geheim’. Want achterin 
het café vind je de authentieke 
Art Deco salon. Deze zaal is 
versierd met prachtige wand- en 
plafondschilderingen uit 1924. 
De bijzondere schilderingen zijn 
gemaakt door kunstschilder en 
decorateur Pieter den Besten  
uit Rotterdam. 

MUSEUMHAVENCAFÉ
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“Mijn kinderen hebben mij vorig 
jaar voor mijn verjaardag een 
cadeaubon voor de bioscoop 
gegeven. Ik kijk ernaar uit 
om weer eens ouderwets te 
genieten van een film, ergens anders dan thuis. Ook ben ik blij dat ik weer veel met mijn kin-
deren de hort op kan. Zoals samen alle prachtige monumentale panden in Gouda af tijdens 
de Open Monumentendag in september. Het is geweldig om die eeuwenoude gebouwen 
samen met hen van binnen te bewonderen. Naast culturele activiteiten onderneem ik ook 
graag sportieve activiteiten met mijn kinderen. Mijn oudste zoontje en ik lopen elk jaar de 
Singelloop, een echt sportief vader-zoon-moment. Samen trainen we en als het zover is, 
rennen we de longen uit ons lijf. Genoeg om naar uit te kijken, zoals je hoort!”

ELZO TRAPMAN (39 JAAR)

     WAAR KIJKEN
GOUWENAARS
NAAR UIT?

Plotsklaps was het tijdens de coronaperiode stil in Gouda.  

Een schril contrast met de gewoonlijke bedrijvigheid en 

reuring zoals de Gouwenaars gewend zijn. Gelukkig mogen 

we weer! Waar hebben de Gouwenaars het meeste naar 

uitgekeken tijdens de corona-stilte?
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“Ik kijk er enorm naar uit om met mijn bedrijf 
MASS Events weer – grootschalige – festivals in en 
rondom Gouda te organiseren. Zoals Riverdale  
Festival, Popronde Gouda en Bluesfestival  
Gouda. Stuk voor stuk zijn dat evenementen waar 
de Gouwenaars elkaar ontmoeten om te fees-
ten en te ontspannen onder het genot van een 
drankje en live muziek. Dat doe ik natuurlijk zelf 
ook graag. De saamhorigheid, ook met onbekende 
mensen. Dat heb ik erg gemist. Behalve voor die 
gezelligheid ga ik ook naar festivals om nieuwe 
artiesten te leren kennen. Die artiesten zijn wellicht 
weer interessant voor festivals die we hier zelf in 
Gouda organiseren. Ik kijk echt weer uit naar het 
festivalseizoen!”

“Samen met vriendinnen proosten met een koude rosé ergens 
op het terras op de Markt, ik ben zó blij dat dat weer kan! 
Of een lekker speciaalbiertje op het terras van BarBier of 
Brasserie Copper. Borrelen op het terras, dáár heb ik naar 
toegeleefd. Ik woon om de hoek van de Markt en heb een 
dakterras waarop ik kan chillen, maar dat valt in het niet bij 
de gezelligheid van borrelen op een terras in de binnenstad. 
Ik kijk er erg naar uit om na een rondje over de markt ergens 
neer te ploffen voor een kopje koffie, of een uitgebreide lunch 
op zaterdag. Ook de reuring en levendigheid horen echt bij 
Gouda. Ik ben blij dat dat weer terug is!”

“Na een sabbatical besloot ik dat ik iets met mijn sportieve kwaliteiten 
wilde doen. In oktober 2020 heb ik de Powerwalkingclub Gouda 
opgericht. Het is geen gewoon ‘wandelclubje’ hoor! Tijdens het power-
walken lopen we met een groep in een stevig tempo en tussendoor 
doen we spierversterkende oefeningen zoals squats en lunges. Met 
anderen in de frisse buitenlucht werken aan een betere conditie en 
gezondheid; heerlijk is dat! Meestal gaan we naar het Goudse Hout of 
de Reeuwijkse Plassen. Twee weken na de oprichting van de Power-
walkingclub Gouda werden de coronamaatregelen door het kabinet 
opnieuw aangescherpt. Sportlessen geven kon nog wel, maar sporten 
met grote groepen zat er even niet meer in. En juist naar sporten met 
grote groepen heb ik de afgelopen maanden uitgekeken. Ik miste de 
dynamiek van het groepssporten. Bovendien werkt sporten met een 
grote groep motiverend, merk ik aan mijn leden. Dat is ontzettend leuk 
om te zien en daar word ík weer blij van.” 

WILMA MOURITS (54 JAAR)

GERBEN ROSKAM  (27 JAAR)

ANNA VAN DER HOOGT (22 JAAR)

27



MUSEUM GOUDA
Ontsnap aan de werkelijkheid en 
verdwaal in de schatkamer van 
Gouda: Museum Gouda. Alleen 
al het historische pand waarin 
het museum is gehuisvest, is een 
bezoek meer dan waard. Het van 
oorsprong middeleeuwse gasthuis 
beheert 40.000 voorwerpen en 
organiseert wisselende tentoon-
stellingen. Van schilders  
Ferdinand Bol tot Isaac Israëls, 
en van Goudse kleipijp tot 
16e-eeuws drieluik. Ontdek 
de 16e-eeuwse altaarstukken, 
schutterstukken uit de 17e eeuw 
en Franse en Nederlandse schil-
derijen uit de 19e eeuw. Ook het 
beroemde Gouds plateel (sier-
aardewerk) is er te bewonderen.

Interactieve stadsmaquette 
Niet te missen is de reusachti-
ge interactieve stadsmaquette 
van Gouda! Verplaats je in het 
Gouda uit de 16e eeuw; de tijd 
dat Gouda nog een belangrijke 
handelsstad was. Kom alles te 
weten over hoe Gouwenaars 
toen woonden en leefden. 

www.museumgouda.nl 

CULTUURHUIS  
GARENSPINNERIJ 
Het monumentale pand aan de 
Turfsingel waarin het Cultuurhuis 
gevestigd is, diende vroeger –  
de naam zegt het eigenlijk al – 
als de ‘Goudsche Machinale  
Garenspinnerij’. Tegenwoordig is  
Cultuurhuis Garenspinnerij  
dé culturele broedplaats 
van Gouda. Hier worden met 
regelmaat kleine exposities, 
optredens en voorstellingen 
gehouden. Ook kun je hier door 
het volgen van verschillende 
cursussen je eigen creatieve 
kant ontdekken. Van een cursus 
keramiek tot aan edelsmeden  
en strip- en cartoontekenen; 
voor alle leeftijden is er iets  
te doen!

www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl

GOUDSE SCHOUWBURG
Van een betoverende toneel-
voorstelling tot aan hilarisch 
cabaret en van kleinkunst tot 
familievoorstellingen om met 
de kinderen naartoe te gaan. 
De Goudse Schouwburg 
biedt voor elk wat wils. Niet 
alleen grote gevestigde namen 
als Karin Bloemen en Steven 
Brunswijk, maar ook opkomende 
talenten weten hun weg naar dit 
podium te vinden. 

www.goudseschouwburg.nl 

ONTDEK  
HET KLOPPENDE 
CULTURELE  
HART VAN GOUDA

De stad aan de Hollandsche IJssel en de Gouwe 

herbergt duizenden schatten en is van oudsher 

een thuishaven voor makers en doeners. 

Ontdek het rijke culturele Gouda, ontsnap aan 

de waan van de dag en laat je verwonderen.

CINEMA GOUDA

ZIEN, BELEVEN  
 EN VERWONDEREN

MUSEUM GOUDA

KRUIM

SPECIALE LEZERSAANBIEDING 
Op vertoon van deze pagina (of een digitale versie ervan) ontvang je tijdens je bezoek aan Museum 
Gouda een set van 5 ansichtkaarten van de topstukken cadeau (t.w.v. 5 euro)! Leuk voor jezelf of om 
iemand anders blij mee te maken. Deze actie is geldig t/m 31 juli 2021.
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GALERIE HONINGEN

CHOCOLADEFABRIEK
Op bijna elk hotelbed in Las Vegas liggen 
chocolademunten van Steenland Chocolade.  
Op de plek waar ooit deze munten werden 
gemaakt, staat ook vandaag de dag nog 
de 'Chocoladefabriek’. Tegen woordig 
worden de munten elders geproduceerd, 
maar de fabriek staat nog fier overeind. 
Vandaag de dag vind je hier de bibliotheek, 
het streek archief, de Drukkerswerkplaats 
en horecagelegenheid Kruim. 

Ook bijzonder: in 2015 is de bibliotheek in 
de Chocoladefabriek uitgeroepen tot beste 
bibliotheek van Nederland!

www.chocoladefabriekgouda.nl 

GALERIES
Gouda heeft (nog) geen wereldberoemde 
schilder aan wie de stad gekoppeld kan 
worden, zoals een Rembrandt of Vermeer. 
Wel staat Gouda bekend om een ietwat 
eigenzinnig en creatief volk. En dat zie je. 
Op veel plekken in de stad vind je galeries 
met ieder hun eigen stijl. Met maar liefst 
zeventien kunstgaleries en edel smederijen 
heb je aan een dag niet genoeg! Stap zeker 
even binnen bij galerie De Hollandsche 
Maagd en Galerie Honingen! Zelf aan de 
slag met kunst kan ook; er worden diverse 
workshops georganiseerd. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.welkomingouda.nl 

GOUDSE SCHOUWBURG

DE HOLLANDSCHE MAAGD

MUSEUM GOUDA

GARENSPINNERIJ

TIP 
Check regelmatig de film agenda’s van 
Cinema Gouda en Filmhuis Gouda. 
In deze bioscopen kun je genieten van 
Hollywoord- blockbusters en prachtige 
filmhuisfilms. 
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KAMPHUISEN 
SIROOPWAFELFABRIEK

In het hart van Gouda, op de Markt, staat  
de Kamphuisen Siroopwafelfabriek, waar  
al sinds 1810 verse siroopwafels als warme  
broodjes over de toonbank gaan. Ook 
vandaag de dag nog. Breng een bezoek aan 
de Siroopwafelfabriek en ontdek hoe deze 
delicatesse wordt gemaakt.  
www.siroopwafelfabriek.nl

PUURS VAN 
EIGEN BODEM
Lekkers hoeft helemaal niet van ver te komen! Zeg je Gouda, dan zeg je kaas en 

stroopwafels. Twee oer-Hollandse producten uit Gouda, heerlijk puur, zonder 

poespas. Gewoon heel erg lekker. 

STROPERIG LEKKER
Is het stroopwafel of siroopwafel? Het is in ieder 
geval een typisch Goudse lekkernij! Maar wat is 
er dan zo Gouds aan? En zit er eigenlijk verschil 
tussen een stroopwafel en een siroopwafel? 

Het is waarschijnlijk een van de meest geliefde 
koeken van ons Nederlanders, en ook toeristen 
nemen er ladingen van mee terug naar huis: de 
stroopwafel! Wanneer je de geschiedenisboeken 
induikt, op zoek naar het ontstaan van de koek, 
dan vind je verschillende verhalen. Zo zouden de 
Vikingen een soortgelijke koek hebben bedacht. In 
graven van Zweedse Vikingvrouwen zijn namelijk 

ronde wafelijzers gevonden, waarvan de oudste 
zelfs uit de 7e eeuw stamt.

Volgens andere verhalen is de stroopwafel ooit 
uitgevonden door de armen die zich geen duur-
dere koek konden veroorloven. De ingrediënten 
voor stroopwafels waren relatief goedkoop en 
makkelijk voorhanden. Toen heette de koek ook 
nog siroopwafel. En in wéér andere bronnen wordt 
Kamphuisen genoemd als bedenker van de koek 
zoals wij hem kennen. De vader van Pieter Willem 
Kamphuisen had een kousenwinkel in Gouda die 
niet zo goed liep. Daarom besloot hij in 1810 om 
siroopkoeken te gaan maken. Het bleek een enorm 
succes en meer bakkers volgden. 

Tegenwoordig kun je de zoete lekkernij in alle 
soorten en maten proeven. Van de originele 
knapperige Kamphuisen siroopwafels tot de alom 
bekende Punselie stroopkoekjes en Van Vliet 
siroopwafel van Berg’s Bakery. Maar welke is nou 
het lekkerst? 

AMBACHTELIJKE 
SIROOP/STROOP-

WAFELWINKELS
BERG’S BAKERY  

Lange Groenendaal 32

STROOPWAFELMUUR MARKUS & MARKUS
Lange Tiendeweg 6

KAMPHUISEN SIROOPWAFELFABRIEK
Markt 69

HET STROOPWAFEL WINKELTJE
Agnietenstraat Kiosk 2

STREEK
PRODUCTEN
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In de Gouda Cheese Experience leer je alles 
over de oer-Hollandse en Goudse lekkernij! 
Stap in een enorme Goudse kaas, ontdek 
de Melkweg en breng een ode aan de koe. 
Maak het ambacht eigen door virtueel te 
melken en kazen te keren. En, misschien wel 
het leukste: proef de Goudse kaas!  
www.goudacheese-experience.com 

De benedenverdieping van de Goudse 
Waag (1668) werd vroeger onder andere 
gebruikt om kazen te wegen. Tegenwoordig 
is het eeuwenoude pand ingericht als Kaas- 
en Ambachtenmuseum. Hier wordt verteld 
over de geschiedenis van kaas en hoe kaas 
gemaakt wordt. Ook kun je hier terecht voor 
kaas –en wijnproeverijen.  
www.goudsewaag.nl 

GOUDA CHEESE  
EXPERIENCE

KAAS– EN AMBACHTENMUSEUM

GOUDSE WAAG

OF JE KAAS LUST…
Goudse kaas is één van de meest bekende en 
meest gegeten kaassoorten ter wereld. Maar wist 
je dat deze kaas oorspronkelijk niet uit Gouda 
komt? Het had maar weinig gescheeld of de kaas 
had Stolwijkse kaas geheten.

In het gebied rondom Gouda bestonden al 
eeuwen geleden veel melkveehouderijen. De 
zuivelproducten, waaronder de kazen, werden 
verhandeld op de markt in Gouda. Deze kazen 
stonden bekend om hun lange houdbaarheid en 
voortreffelijke smaak. Wat we vandaag de dag 
Goudse kaas noemen, stond tot in de 15e eeuw 
nog bekend als de Stolkse of Stolwijkse kaas. Tot in 
1412 werden de kazen namelijk verhandeld op de 
markt in Stolwijk. De kaasmarkt verhuisde een jaar 
later naar Schoonhoven. Na flink wat gesteggel 
met Gouda werd in 1540 besloten dat de kaas-
markt moest plaatsvinden in Gouda. De stad werd 
namelijk een steeds belangrijkere handelsstad 
dankzij de gunstige ligging aan de IJssel en de 
Gouwe. Hiermee was het voor veel handelaren dé 
doorvoerhaven tussen Vlaanderen en Amsterdam. 
Uiteindelijk kreeg de kaas de naam Goudse kaas 
omdat Gouda de grote plaats was in de regio en 
hier de kazen werden verhandeld.

De Goudse kaas is geen beschermde naam. Kazen 
vanuit de hele wereld mogen zo heten. De naam 
‘Gouda Holland’ is sinds 2010 wél beschermd, met 
een geografische aanduiding. Dat betekent dat 
Gouda Holland Kaas alleen gemaakt mag worden 
in Nederland en van Nederlandse koemelk. In het 
gebied rondom Gouda, waaronder Stolwijk en 
Haastrecht, wordt nog altijd Goudse boerenkaas 
gemaakt. Voor meer informatie over kaas uit de 
streek kijk op www.cheesevalley.nl.

AMBACHTELIJKE  
KAASWINKELS

’T KAASWINKELTJE
Lange Tiendeweg 30

KAAS VAN KEES 
Korte Groenendaal 8

GOUDS KAASHUIS
Hoogstraat 1
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DE ALLERMOOISTE
INSTAGRAMFOTO'S 
 VAN GOUDA
Pittoreske steegjes, prachtige 

bruggetjes en geweldige hotspots. 

Gouda is ontzettend fotogeniek! 

Die fijne plekjes, de leukste tips 

en mooiste foto’s van anderen 

worden met liefde gedeeld via 

het populaire Instagramaccount 

@VisitGouda. Jouw foto ook 

terugzien op de feed van  

@VisitGouda? Tag @VisitGouda 

in de afbeelding en vermeld 

#visitgouda in de caption. En 

wie weet wordt jouw afbeelding 

gerepost tijdens ‘repost Monday!’ 

Naast mooie foto’s van onze mooie 

stad blijf je via Instagram ook op 

de hoogte van de leukste uitjes, 

adressen en activiteiten in Gouda! 

Volg @VisitGouda op Instagram of 

VVV Gouda op Facebook!

Visit Gouda

253 vind-ik-leuks    3.312 weergaven
Het oude Stadhuis en de Markt met een laagje sneeuw
Fotograaf: Lima Fotografie
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Visit Gouda

315 vind-ik-leuks    8.126 weergaven
De Markt van Gouda van bovenaf tijdens de decembermaand. 
Fotograaf: Erik Krugers

Visit Gouda

770 vind-ik-leuks    9.988 weergaven
Prachtige rozenstruik op een gevel in de Goudse  
binnenstad. Fotograaf: Yvonne Palsgraaf

Visit Gouda

353 vind-ik-leuks    5.806 weergaven
De Looierspoort, één van de vele smalle steegjes  
in Gouda. Foto gepost door: Lima fotografie

Visit Gouda

385 vind-ik-leuks    8.015 weergaven
Uitgebreid terras, met tafeltjes op de Markt tijdens de Covid-19 periode
Fotograaf: Yvonne Palsgraaf
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 OP PAD 
IN HET GROENE 
HART
 

DE POLDERS IN, 
DE VRIJHEID 

TEGEMOET

Gouda is dé uitvalsbasis om het Groene Hart te ontdekken. 

Een prachtig gebied om in te wandelen, fietsen en varen. 

Beleef het landleven, trek je gemakkelijke kleding en 

schoenen aan, ga eropuit!

WANDELEN
Dwars door het Groene Hart 
vind je een keur aan wandel-
routes: door de polders en 
historische dorpjes, langs 
molens en de oevers van de 
Reeuwijkse plassen. Welk pad 
je ook bewandelt, het is altijd 
mooi! De routes variëren van 
twee tot veertig kilometer, en 
alles daar tussenin. Dus voor de 
beginnende wandelaar en voor 
de gevorderde wandelaar. Liever 
een eigen route uitstippelen? 
Dat kan ook! Meer informatie 
over verschillende routes vind je 
op www.groenehart.nl.

OP DE PEDALEN
Een paar keer doortrappen op 
de fiets en je bevindt je vanaf 
het centrum van Gouda al snel 

midden in de natuur. Kenmer-
kend voor de fietsroutes zijn 
de eindeloze groene polders 
en sloten, de houten hekjes 
en de karakteristieke dorpen 
en stadjes. Fiets of cross op 
de e-chopper langs riviertjes 
en weides, stop bij een van de 
boerderijen en geniet hier van 
echte boerenkaas of van een 
ambachtelijk ijsje. Hollandser 
wordt het niet.

Bij VVV Gouda kun je terecht 
voor de fietsroutes door het 
Groene Hart. Qua lengte vari-
eren ze van 12 tot 57 kilometer. 
De fietspaden voeren je langs 
allerlei interessante beziens-
waardigheden en historische 
vaarwegen. Of kies voor een van 
de vijf speciale Boerenkaasrou-
tes, zoals bijvoorbeeld de Koe-

KaasRoute die je langs verschil-
lende kaasmakers brengt. Meer 
informatie over deze routes 
en over fietsverhuur vind je op 
www.welkomingouda.nl.

OOK HANDIG
Ga op pad in het Groene Hart 
met handige Zcards. De mooi
ste fiets en wandelroutes in het 
Groene Hart zijn verzameld op 
handzame Zcards. Er zijn in to
taal 23 routes in kaart gebracht: 
tien fietsroutes, zeven wandel
routes en vijf vaarroutes. De 
Zcards zijn gratis op te halen bij 
VVV Gouda. Daar liggen ook het 
allereerste Groene Hart maga
zine én een flyer met aantrekke
lijke kortingen op attracties voor 
je klaar.
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TIP  OVER DE  
HOLLANDSCHE IJSSEL 
Vanaf de oorsprong van  
de Hollandsche IJssel bij  
Het Klaphek in IJsselstein tot 
aan de monding in de Nieuwe 
Maas bij de Stormpolder in 
Krimpen aan den IJssel kun je 
prachtig varen. Vaar je liever 
niet tussen beroepsvaart, blijf 
dan aan de oostzijde van de 
Waaiersluis in Gouda. Daar 
is het heerlijk rustig en tref 
je vooral pleziervaart. Een 
handige vaarkaart wijst je op 
bezienswaardigheden langs de 
route en vermeldt de moge
lijkheden om aan te leggen 
en te overnachten. Je vindt de 
vaarkaart bij VVV Gouda en via 
www.hollandscheijssel- 
altijdanders.nl. 

TIP  PRINS WILLEM III  
VAARROUTE
De Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie heeft verschillende 
routes uitgezet die je langs 
oude slagvelden – onder meer 
uit het Rampjaar 1672 – en over
blijfselen van de Waterlinie voe 
ren. Zoals de ‘Prins Willem III’ 
vaarroute tussen Woerden en 
Gouda. Deze route voert je 
langs authentieke vestingste
den, forten en bijzondere slui
zen en je komt meer te weten 
over de relatie tussen Gouda en 
de Oude Hollandse Waterlinie. 

Meer informatie over boot
verhuur en routes vind je  
bij VVV Gouda en  
www.oudehollandse- 
waterlinie.nl. 

VANAF HET WATER
Kenmerkend voor het Groene Hart is dat het een enorm waterrijk 
gebied is. Vanaf het water ziet alles er heel anders uit. Stap in een 
(zeil)boot, sloep of kano en ontdek de regio vanaf het water. 



Ook in Gouda vind je natuurlijk de meer bekende 
winkelketens, maar het zijn nou net de concept- 
stores en boetiekjes waar het hart sneller van gaat 
kloppen. Duik de zijstraten van de Kleiweg – de 
hoofdwinkelstraat – in, richting de Turfmarkt, de 
Nieuwehaven en Agnietenstraat. Zoals Brattain en 
de Zaak van de Laak, beide al jaren een begrip in 
Gouda. Je nieuwe outfit helemaal afmaken met een 
unieke bril? Stap eens binnen bij Kempkes Optiek 
of een van de andere winkels. 

OP ONTDEKKINGSTOCHT 
LANGS GOUDSE HOTSPOTS

 VAN CURIOSA
 TOT 
 ‘FINE DINING’

De stad borrelt en bruist door de prachtige plekjes en leuke stekjes. 

Gouda barst van de speciaalzaken en onontdekte parels. Of je 

nu gaat voor de laatste mode of voor vintage vondsten, voor een 

speciaalbiertje of een cocktail. Gouda heeft het allemaal! Ga je mee  

op ontdekkingstocht?

SHOPPEN

FAIRTRADE 
Duurzaam, vintage en eerlijk. Dat somt de Lange 
Groenendaal aardig op. Het is dé eerste fairtrade 
straat van Nederland! Hier shop je (h)eerlijk in een 
van de vele winkels die kleding, design en speelgoed 
verkopen die op een eerlijke en duurzame manier 
zijn geproduceerd. Fairtrade saai en oubollig? 
Integendeel! Het barst hier van de crea tieve  
concept stores zoals Heb ik VIA, Karakter, Louloúdi 
Studio en tweedehandswinkels waar je items scoort 
die niemand anders heeft. 

'T KAASWINKELTJE

HEB IK VIA

KARAKTER
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AMBACHTEN
Gouwenaars weten wat lekker is 
en ze weten ambachtelijk eten 
op waarde te schatten. Geen 
eenheidsworst, maar kwali-
teit. Dwaal daarom af richting 
de Lange Tiendeweg waar je 
prijswinnende worst koopt bij 
slagerij Van Sprang. Verse vis 
– rechtstreeks van de visafslag 
in Scheveningen – haal je bij 
Zeevishandel Kees Vrolijk. 
Heerlijke kaas koop je bij  
’t Kaaswinkeltje, Kaas van 
Kees en Gouds Kaashuis. 
Sluit je rondje af bij een van de 
ambachtelijke bakkers waar de 
geur van vers brood je al van ver 
tegemoet komt. 

WOONINSPIRATIE; VAN 
DESIGN TOT INDUSTRIEEL
Van vloerkleden tot vaasjes, van 
design tot aan hebbedingetjes. 
Laat je inspireren door de aller-
laatste trends voor jouw interieur 
in een van de fijne interieur-
winkels die Gouda rijk is. Voor 
accessoires en decoratie ben je 
bij concept stores zoals TOFF 
Concept en Base Elf aan het 
juiste adres. Op zoek naar een 
hebbedingetje? Wandel zeker 
naar binnen bij Jantje zag eens 
pruimen hangen of Woerdman 
Kookkado. 

ANTIEK & CURIOSA
Ben je een liefhebber van 
snuisterijen, curiosa, brocante? 
Ook dan kun je je hart ophalen 
in Gouda. Vooral in de Lange 
Tiendeweg en de Wilhelmina-
straat zitten tal van antiek- en 
brocanteriewinkels. Hier raak je 
niet snel uitgekeken. Elk antiek 
voorwerp heeft weer een eigen 
verleden en verhaal. Zo weet je 
zeker dat je iets bijzonders in 
je handen hebt. De favorieten 
van Gouwenaars zijn Déjà Vu, 
Juffrouw Saartje en Altijd. Bang 
om een winkel te missen? In de 
xplre Gouda app vind je een 
speciale Shoppingroute Antiek 
& Curiosa of haal de speciale 
brochure bij VVV Gouda.

OOK DE MOEITE WAARD
Adriatika is dé delicatessen
winkel van Gouda en omstreken. 
Hier heb je de keuze uit allerlei 
delicatessen uit Italië, Spanje, 
Griekenland en de Balkan. 

NIET TE MISSEN
In de zomermaanden is de 
Markt elke woensdag het 
toneel van de grootste open
lucht antiek en brocante
markt van Nederland:  
Gouds Montmartre. Rijen 
aan marktkramen herbergen 
schatten uit het verleden. 

GALERIE ACHTER DE KERK

ANTIEK EN CURIOSA

LOULOÚDI STUDIO

ANTIEK EN CURIOSA
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WIJN
Wijnliefhebbers kunnen  
voor een rijke keuze aan wijn 
terecht bij Bodega 32 of bij 
Gouds Glas. 

COCKTAILS 
Bij Coffee & Cocktailbar Coco, 
onderdeel van Relais & Chateaux 
Weeshuis Gouda, geniet je van 
high end en verfijnde cocktails. 
Of strijk neer bij het kleurrijke 
Casa Chow. Bij cocktailbar  
Dependance shaken ze ver-
maarde klassiekers en andere 
bijzondere cocktails. 

SPECIAALBIER
Bierliefhebbers zijn aan het juis-
te adres bij BarBier en Biercafé 
de Goudse Eend. Hier kies je 
uit tientallen speciaalbieren uit 
binnen- en buitenland, je kunt 
het zo gek niet bedenken. 

OP ONTDEKKINGSTOCHT 
LANGS GOUDSE HOTSPOTS VAN CURIOSA

TOT ‘FINE DINING’
HORECA

BIOLOGISCH, VEGETARISCH EN VEGAN
Er kleeft niks geitenwollensokkerigs meer aan biologisch, vegeta-
risch en vegan eten. Dat weten ze in Gouda ook. Zo bieden veel 
horecagelegenheden hun gerechten met vegetarische opties aan. 
Een volledig vegetarische kaart vind je bij Lunchcafé Curcuma 
aan de Korte Groenendaal. Miss Nice Banana aan de Zeugstraat 
serveert 100% veganistische opties. Ook de moeite waard: restau-
rant De Kleischuur aan de Vest. Ooit werd er klei opgeslagen voor 
de plateelfabrieken. Tegenwoordig geniet je hier van puur, eerlijk en 
biologisch eten en drinken.

DE GOUDSE EEND

CURCUMA

DE KLEISCHUUR

GOUDS GLAS

BORRELEN 
Een speciaalbiertje, een goed glas wijn of een 
cocktail en lekkere versnapering? Er is in Gouda 
voor elk wat wils om het glas te heffen. Van Grand 
Café Central en Gewoon Gouds tot de befaamde 
wekelijkse vrij-mi-bo bij Brasserie-Bar De Zalm. 
Maar er is nog veel meer. 

BARBIER
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OOK DE MOEITE WAARD
Op het voormalige fabrieks
terrein aan de zuidelijke oever 
van de IJssel ligt GOUDasfalt. 
Hier vind je ook strandpaviljoen 
Rederij de Vrijheid waar je 
met je voeten in het zand kunt 
zitten. Ontsnap aan de drukte 
van de stad en neem het pontje 
GEIN naar de overkant het 
water om te genieten langs de 
oever van de IJssel. 

NIET TE MISSEN
Check ook regelmatig 
de agenda van de Theater-
bakkerheij bij GOUDasfalt  
voor diverse (muziek)voorstel
lingen en festivals. 

DE MOOISTE TERRASSEN 
Gouwenaars kunnen het be-
amen: Gouda heeft de mooiste 
terrassen van Nederland!  
Overdreven? Oordeel zelf!  
Plof neer op een van de terras-
sen op de Markt. Of op de  
terrassen Achter de Kerk. 
Vergeet ook zeker de terrasjes 
bij de Vis banken en langs de 
grachten niet. Waar je ook heen 
gaat, het is er altijd goed vertoe-
ven. In de winter en in de zomer!

FINE DINING
Of je nu iets speciaals te vieren 
hebt, of simpelweg wil genieten 
van een uitgebreid diner, dan 
ben je in Gouda op meerdere 
plekken aan het juiste adres. 
Zoals bij Restaurant LIZZ, on-
derdeel van Relais & Chateaux 
Weeshuis Gouda. Hier bestiert 
sterrenchef Martijn Kajuiter de 
keuken. Kajuiter ontving in 2010 
zijn eerste Michelinster. Of breng 
een bezoek aan Restaurant | 
Wine Bar Unique en geniet van 
een culinaire 6-gangen reis.

UITGAAN EN MUZIEK
In de loop der jaren heeft Gouda 
flink wat muzikaal talent voort-
gebracht. Waaronder natuurlijk 
zangeres Eefje de Visser en
zangeres Hind Laroussi, onder
andere bekend van haar deel-
name aan tv-programma Idols. 
Singer-songwriter Maaike 
Ouboter veroverde in 2013 
Nederland en Vlaanderen tijdens 
haar deelname aan tv-program-
ma De Beste Singer Songwriter. 
De mannen van The Handsome 
Poets komen uit Gouda!  
Net als rapper SpaceKees en  
de muzikanten van de band  
The Tambles mogen niet 
onvermeld blijven. Net als al het 
aanstormend Gouds talent dat 
een podium krijgt bij poppodia/
clubs So What! en StudioGonz.

DE MARKT

GOUDASFALT

GRAND CAFÉ CENTRAL

DE VISBANKEN
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Dit keer ben ik versierd  
door Ruud Verkerk.  
Wil je me bewonderen?  
Ga dan naar me op zoek  
in de binnenstad.

DE 
KAASBOERIN 

2.0
Nou zeg! Heb je dat gezien? Heb je me zien 
staan? Het is misschien een beetje raar 
om te zeggen, maar ik raak gewoon niet 
uitgekeken op mezelf. Die kleurenpracht, 
fantastisch. Die ronde vormen. Jaja, ik weet 
het, dat hebben meer boerinnen, maar kijk 
dan. Gewoon aero dynamisch, snel, flitsend. 
Oké, ik drijf een beetje door, eens. Dat komt, 
omdat er zoveel met me gebeurd is de afge-
lopen tijd, ik zal het je vertellen. 

Jaren geleden heeft beeldhouwster Ineke 
van Dijk mij ontworpen. In prachtig brons. 
Dat was bij de opening van de Nieuwe 
Marktpassage, weet je nog? Of ben je daar 
te jong voor? Jaren tachtig was het. Nou, 
daarom sta ik op die plek nog steeds te 
pronken. Ineke bezoekt me soms. Dan kijkt 
ze hoe ik erbij sta en geeft me een liefdevol  
klapje op m’n schouder. Komt ze een tijdje 
terug naar me toe en zegt zomaar: ‘Wordt 
het niet eens tijd voor een alter ego?’  
Ik keek haar verschrikt aan: ‘Ben ik niet  
meer goed genoeg?’ Ineke legde uit: ‘Kijk.  
Volgend jaar heeft Gouda 750 jaar  

stadsrechten. Dan vieren we groot feest 
met z’n allen. En nou lijkt het mij zo leuk 
om een tweede versie van je te maken. Een 
kaasboerin 2.0. Natuurlijk lieverd, blijf jij 
hier staan, je staat niet voor niets op deze 
plek. Maar jouw alter ego, giet ik dan in 
een modern jasje. Ik ridder je als het ware, 
tot icoon van Gouda. En dan heb ik een 
plan…’ Ondanks mijn argwanende blik, ging 
ze onverstoorbaar verder: ‘Daarna, word 
je vijftig keer opnieuw geboren! Er worden 
vijftig beelden van je gemaakt. En iedereen 
die wil, nou ja, 300 Gouwenaars, mogen 
je beschilderen, beplakken, versieren, 
noem maar op. En uiteindelijk sta je dan in 
alle Goudse wijken te pronken als Gouda 
feest viert. Wat vind je ervan?’ Zoals het 
een echte Goudse betaamt, bleef ik wat 
wantrouwig: ‘Als je nu eens met één beeld 
begint? Dan zien we daarna wel verder.’

Maar kijk me nu toch eens staan!
Wacht, ik maak even een selfie,  
kun je het ook zien.

‘Cheese!’
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LEZERSAANBIEDING
 COMBITICKET
'GOUDSE GEHEIMEN'

Bewonder, beleef en proef de geheimen van Gouda met het voordelige 

combiticket ‘Goudse Geheimen’! Het combiticket geeft je toegang 

tot drie highlights in historisch Gouda. Ontdek het geheim van de 

knapperigste siroopwafel in de Kamphuisen Siroopwafelfabriek, 

leer alles over kaas bij de interactieve Gouda Cheese Experience en 

bewonder de wereldberoemde glas-in-loodramen in de Sint-Janskerk.

Speciaal voor de lezers van dit magazine hebben 
de highlights een smakelijke verrassing. Koop je 
een combiticket, dan ontvang je bij je bezoek aan 
een van de drie Goudse geheimen een limited 
edition pakje stroopwafels als aandenken aan je 
dagje uit.

Deze actie is geldig tot en met eind september 
2021. Ga voor meer informatie naar  
www.combiticketgouda.nl. Bestel je combi-
ticket(s) en gebruik bij het uit checken de code 
WelkominGouda. Tot snel!
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We hebben Gouda gekregen van 
de generaties voor ons en geven 
het door aan onze kinderen. En hoe 
willen we de stad dan doorgeven? 
Duurzamer, innovatiever, inclusiever! 
Gouda, een stad om trots op te zijn. 
Een mooie stad om in te wonen, te 
werken en recreëren.

SAVE THE DATE!
Gouda750 vieren we uitgebreid van 
april tot en met september 2022. 
Dus save the date! We openen  
Gouda750 in april 2022 en sluiten 
af in september 2022 met een week 
lang een groots verjaardagsfeest. 

Gouda750 is een citytrip van  
6 maanden voor jong en oud. Vol 
met kleine en grote evenementen, 
georganiseerd door de stad, waar 
iedereen aan deel kan nemen. 

HET WONDER VAN GOUDA
Gouda is een tijdmachine, je kan in  
elke eeuw uitstappen. En dat is letter-
lijk wat we in 2022 in de Sint-Janskerk 
gaan doen. Het Wonder van Gouda 
is een dubbelexpositie waarin de 
Sint-Janskerk weer in haar katholieke 
luister van 1570 wordt gebracht; 
terug naar de tijd van Erasmus en 
Coornhert. Tegelijkertijd worden 
in Museum Gouda de cartons, de 

originele tekeningen van de Goudse 
Glazen, getoond. 

HET DAK OP VAN  
DE SINT-JANSKERK!
Spectaculair is het om te wandelen 
op het dak van de langste kerk van 
Nederland, met uitzicht over de hele 
stad en de ommelanden.

DE GOUDSE ICONEN
Een mooi verbindend kunstproject 
is de Goudse Iconen. Het kunstwerk 
‘de Kaasboerin’ uit het centrum van 
Gouda, krijgt 50 betonnen versies 
op ware grootte. Uiteenlopende 
groepen Gouwenaars - met allerlei 
verschillende achtergronden- gaan 
deze beelden bewerken en beschil-
deren. In 2022, het jubileumjaar 
Gouda750, staan de 50 beelden 
verspreid over de binnenstad en alle 
wijken van Gouda. Een Dutch Icon!

AVONDVIERDAAGSE  
MET HISTORISCHE INTOCHT
Wie herinnert zich nog dat groot en 
klein de Avondvierdaagse liep over 
meerdere afstanden? Van 17 tot 20 
mei 2022 komt de tien kilometer te-
rug en lopen jong en oud in dezelfde 
week door de stad. Op vrijdag komt 
alles samen tijdens de feestelijke 
intocht. Voor deze gelegenheid komt 

er weer een historische intocht,  
50 jaar na de vorige editie. 

GOUDA WATERSTAD
Daar waar de Gouwe en Hollandsche 
IJssel elkaar ontmoeten, ontstond 
Gouda. Eind juli 2022 is Gouda  
Waterstad tijdens een meerdaags  
evenement de host van een 
landelijke reünie van historische 
bedrijfsvaartuigen, een meerdaags 
evenement. Kijk voor meer informatie 
op www.gouda750.nl

GOUDA 
750 JAAR

STAD!

In 2022 vieren we dat Graaf Floris V van Holland 750 jaar 

geleden stadsrechten aan Gouda verleende. Een feest, 

leunend op de historie maar gericht op de toekomst. 

Gouda750 inspireert inwoners, bedrijven en instellingen  

om de stad nóg mooier en leuker te maken.  

Het motto van het feest is dan ook: Geef Gouda door.

KOM JIJ OOK OP ONS FEEST?

In zes maanden tijd zijn er tal van evenementen:  
stadswandelingen, exposities over allerlei thema's, 
sport, theater en nog veel meer. Gouda is in 2022 

dé stad om de zomervakantie te vieren! Een aantal 
evenementen heeft een speciale Gouda750 editie 
in de aanloopperiode vanaf het laatste kwartaal 

van 2021. Hieronder vallen bekende evenementen 
als Zotte Zaterdag en Gouda bij Kaarslicht.

Het feest is voor iedereen, jong en oud, groot en 
klein, Gouwenaar en bezoeker. Samen vieren we 
Gouda750. Tijdens Gouda750 toont en viert de 

stad al haar moois. 
  

Voor meer informatie over de programmering:  
www.gouda750.nl

GOUDA750 IS EEN CITYTRIP  
VAN ZES MAANDEN!
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