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Groeten uit Gouda 
 

Gouda, 11 oktober 2017 

 

Dag Paul. 

Met deze kaart willen we je laten meegenieten van ons geslaagde 

uitstapje naar Gouda. Het was alweer een tijdje geleden; intussen is 

daar van alles veranderd. 

Rond 11 uur kwamen we met de boot uit Rotterdam aan. Eerst 

maar koffie gedronken op het ‘Veerstalplein’. Vanaf dit terras heb 

je een weids uitzicht met wuivend riet aan de overzijde van de 

IJssel. En wie troffen we daar? Han die daar tevreden zijn krantje 

zat te lezen. Hij is als gids met ons is meegelopen. Op het plein was 

het al gezellig druk. Er gebeurde van alles: schepen aan de kade, 

een gevarieerde streekmarkt, bussen met passagiers voor vaardien-

sten naar Oudewater en Rotterdam, een cruiseschip met dagjestoe-

risten, enz. Wij zagen langs de IJssel de hoogwaterkering die op een 

slimme manier in het overige kademeubilair is opgenomen. Die 

kering is bij ‘springvloed’ al een paar keer met de hand opge-

bouwd. Op de plaats waar vroeger de Asfaltfabriek heeft gestaan, 

zien we nu een recreatie- en evenemententerrein. De gebouwen 

hebben er de vorm van zandbergen. Bovenop zo’n berg is er zelfs 

een uitkijkterras. 

In het monumentale Tolhuis en Sluiswachtershuisje zit de Haven-

dienst van Gouda met een Infocentrum. En jawel, daar ligt nu ook 

de nieuwe sluis die de oude stadshaven van Gouda met de Hol-

landsche IJssel verbindt. Daar hebben we zo lang voor gevochten, 

weet je nog? Veel schepen lagen te wachten. Toeristen liepen die 

kant op. De grachten werden toevallig deze dag ‘geschuurd’, dus 

genoten ook wij van dit spektakel. Wist je dat het deel van de bin-

nenstad met de Donkere Sluis, het oude Stadhuis op de Markt, de 

St. Janskerk met de Goudse Glazen en het museum Catharina 

Gasthuis inmiddels op de Wereld-erfgoedlijst van Unesco staat?  

Ook de Volmolen bij de molen ’t Slot is gerestaureerd. Die draait 

nu echt op de kracht van het water door het getijdenverschil op de 

rivier. Daar is ook het Watermuseum van de Unie van Water-

schappen ondergebracht. Gouda is toch wel heel erg gezegend met 

al die gerestaureerde waterstaatkundige monumenten.  

Met een klein pontje zijn we over de IJssel naar Stolwijkersluis 

gevaren. Op het water is het een komen en gaan van schepen. De 

IJssel is nu een hoofdvaarroute voor het toerisme. Op de Lek is het 

daarvoor te druk geworden, door het toenemende vrachtverkeer.  
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Na de verplaatsing van de Asfaltfabriek is in de oorspronkelijke 

zogenaamde ‘balkengaten’ een toeristische haven gerealiseerd. 

Stolwijkersluis is daardoor weer ‘in de lift’ gekomen. Het is nu een 

attractief gebied, voor jong en oud. De pontjesbazen, brug- en 

sluiswachters zijn allemaal vrijwilliger, verenigd in het ‘Sluis-

wachtersgilde’. 

  
 

 
 

 

Achter de gerestaureerde schutsluis van Stolwijk ligt een ambach-

telijk werfje met een haventje. Daar kan je kleine scheepjes huren 

met een fluistermotor, zogenaamde boerenschouwen, om een tochtje 

te maken door de Krimpenerwaard: het ‘Veenvaren’. Een groot deel 

van de voormalige bedrijfsbebouwing aan die zijde van de IJssel is 

nu in gebruik door nieuwe allerhande alternatieve bedrijfjes, met 

jonge en ook oudere ondernemers. In de nagebouwde zandhopen 

blijkt een museum voor de binnenvaart en een restaurant te zijn 

gevestigd. Er is ook een werf voor restauratie en nieuwbouw van 

historische houten schepen; een kleine ‘Batavia werf’ als in Lely-

stad. Dat alles blijkt een dependance te zijn van het Scheepvaart-

museum in Rotterdam.  
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Op het uitkijkterras van het restaurant zijn we gaan lunchen. Wat 

een mooi uitzicht heb je daar op de oude stad met al die schepen 

en vooral ook over het uitgestrekte poldergebied van de Krimpe-

nerwaard. Door de zelling met het wuivende riet zijn we naar de 

scheepswerf ‘Van Vlaardingen’ gelopen, onderdeel van het museum. 

Daar liggen prachtig gerestaureerde binnenvaartschepen afgemeerd. 

Via een bruggetje over de IJssel liepen we vervolgens zo tegen de 

oude fabrieksschoorsteen van de voormalige Goudse Kaarsenfabriek 

aan. Daar ligt ook een nieuwe kade langs de IJssel, voor schepen 

van Rederij de IJsel die dagelijks op Rotterdam en Oudewater va-

ren.  

De haven voor historische schepen, Achter de ‘Mallegatsluis’, is 

flink uitgebreid richting ‘Guldenbrug’. En in een parkje, bij het 

‘Schipperswachtlokaal’, speelde een harmonieorkest. Sfeervoller 

konden wij het niet treffen. In de voormalige sluiswachterwoning 

aan de andere kant van de sluis is het bekende restaurant ‘Tante 

Leentje’ gevestigd. Je weet wel. Onlangs kregen die een eerste Miche-

lin-ster.  

Via een loopbruggetje over de sluisdeuren kwamen we, door de 

deels weer opgetrokken Rotterdamsche poort, aan op de Oude Veer-

stal. Wat is het daar gezellig geworden, zeg. Het is een typische 

binnenstadstraat met terrasjes onder bomen tegen de weer opge-

bouwde stadsmuur. In die stadsmuur is heel slim de ingang naar 

de parkeergarage en een fietsenstalling, onder het Veerstalplein 

weggewerkt. Er zijn allerlei kleine bedrijfjes in scheepsartikelen en 

op het toerisme gerichte dienstverlening. Sjaak is hier een kappers-

bedrijfje voor schippers begonnen. Ik wist niet eens dat hij ook nog 

een schaar kon vasthouden. We hebben in een klein cafeetje een 

hapje gegeten en daar deze kaart geschreven.  

Dit Veerstalgebied is een waar visitekaartje voor Gouda geworden. 

De aanbieding van de Structuurschets Veerstalgebied ‘Gouda sterk 

aan de IJssel’ op 11 oktober 2012 is dus alle moeite meer dan 

waard geweest. 

 

Ahoi, en doe de groeten, ook namens Han, aan Hans. 

Gerard. 



Gouda  sterk  aan de IJssel 

 
 

 
 
Platform Binnenstad en haar Randen 
Het Gouds Watergilde 
Stichting Gouda Waterstad 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud          Pagina 
 
 

Groeten uit Gouda        3 
 

1 Inleiding        7  
1.1 Visie op de ontwikkeling van het Veerstal- 

gebied        7 
1.2 Stappenplan       8 
1.3 Structuurschets       8 

2 Achtergronden      10 
2.1 Voorgeschiedenis    10 
2.2 Huidige situatie     10 
2.3 Bestaande kwaliteiten    11 

3 Bestaand beleid     13 
 3.1 Europees beleid    13 

3.2 Nationaal beleid    13 
3.3 Beleid provincie Zuid- Holland op gebied van  

R.O., natuur en regionale ontwikkeling  15 
3.4 Hoogheemraadschap van Rijnland  17 
3.5 Gemeentelijk bestaand beleid   17 
3.6 De realisering van het gemeentelijk bestaand  

beleid      23 
4 Plangebied      27 

4.1 Inventarisatie en historische achtergrond  
van de huidige situatie    27 

4.2 Waardevolle elementen, potenties, storende  
elementen en kansen    32 

5 Structuurschets      34 
 5.1 De algemene lijn     34 

5.2 De eerste fase van de reconstructie, globaal 
samenvallend met de werken aan de  
dijkverbetering     35 

5.3 De tweede fase van de reconstructie  38 
6 Financiële onderbouwing    40 
7 Informatie aan omwonenden    42 
8 Verdere voortgang     43 
9 Conclusie      44  
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Uitgevoerde en nog uit te voeren projecten 45 
Bijlage 2: Bij dit project betrokken organisaties  49 



Gouda  sterk  aan de IJssel 

 
 

 
 
Platform Binnenstad en haar Randen 
Het Gouds Watergilde 
Stichting Gouda Waterstad 

7 

1 Inleiding 
 

1.1 Visie op de ontwikkeling van het Veerstalgebied 
 
De gemeente Gouda heeft in de afgelopen decennia keer op keer aange-
geven dat zij haar cultuurhistorisch erfgoed wil benutten voor de economi-
sche en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Gouda heeft immers 
een aantal unieke kwaliteiten die daarbij ingezet kunnen worden. Een 
belangrijke kwaliteit is de ligging van de historische binnenstad aan de 
Hollandsche IJssel. Maar door het verbreken van de relatie van de stad 
met de rivier in de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze kwaliteit verlo-
ren gegaan. Het IJsselfront (de omgeving van de Veerstal en de Haven) 
gaat als aantrekkelijk deel van de Goudse binnenstad achteruit: bedrijven 
vertrekken, middenstand is er vrijwel niet meer, horeca is ondervertegen-
woordigd, de IJsselkade is onaantrekkelijk, de Haven is een doodse 
gracht. De ontwikkelingen die in de omgeving van het station zullen gaan 
plaats vinden, zullen het zuidelijke deel van de binnenstad nog meer op 
achterstand zetten. Als er geen visie of beleid is om dit deel van de oude 
stad te revitaliseren, zal het nog minder interessant worden voor de be-
zoekers en bewoners van de stad. De IJssel en zijn omgeving zullen dan 
niet bijdragen aan de marketingkwaliteit en dus niet aan de economie van 
Gouda. 
Goede voorbeelden zijn vele andere steden, waar cultuurhistorische kwa-
liteiten worden aangegrepen en delen van de binnenstad worden ontwik-
keld vanuit hun specifieke aantrekkingskracht. Authenticiteit met nieuw 
elan is aantrekkelijk en een belangrijke factor voor een goed investerings-
klimaat voor bedrijven en inwoners. Gouda verschilt daarin niet. Hoewel in 
de eerste plaats woongebied, kan het zuidelijke deel van de historische 
binnenstad zich richten op bedrijven, dienstverlening, culturele activiteiten, 
speciale winkels, horeca met terrasjes, evenementen en andere toeristi-
sche en recreatieve activiteiten die gericht zijn op water. Dit gebied vraagt 
om beleid, gericht op revitalisering.  
In een periode van economische recessie en vergrijzing zijn aantrek-
kingskracht en onderscheiding belangrijk. Dat is tot op heden niet vol-
doende meegenomen in de gezichtspunten op dit deel van de binnenstad. 
Datzelfde valt te zeggen over Stolwijkersluis aan de overkant van de IJs-
sel. Als er wordt nagedacht over een verbetering van de relatie van onze 
stad met de rivier, dan moeten ook Stolwijkersluis en de beide IJsseloe-
vers daarbij worden betrokken.  
Het zeer gevarieerde gebied rond de Veerstal verdient het om in samen-
hang gerevitaliseerd te worden. Daarbij kan de achterstand ten opzichte 
van de noordelijke delen van de binnenstad en de stationsomgeving wor-
den ingelopen. Om de beoogde (her)ontwikkeling in gang te zetten is op 
de eerste plaats een algemeen gedragen visie van belang. Vervolgens 
gaat het om de middelen en mogelijkheden. Investeringen zijn daarbij 
essentieel. Bereikbaarheid (o.a. parkeren), kwalitatief goede openbare 
verblijfsruimten (IJsselkade) en restauratie van het cultureel erfgoed 
(doorvaart en Havensluis) zijn belangrijke impulsen voor de revitalisering. 
Maar andere middelen, zoals het vestigingsbeleid van publieke instellin-
gen, horeca, middenstand, et cetera, zijn eveneens belangrijk om uit te 
werken. 
Het Veerstalgebied heeft een grote potentie om allerlei voorzieningen 
voor zowel de stad als de omliggende polders te realiseren. Daarbij is te 
denken aan de ‘wateropgave’ (wateropslag/buffer, rioolwaterzuivering), 
natuur (compensatie ZWR), transferium (overstap vervoersmiddelen tus-
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sen landelijk en stedelijk gebied), privé en openbaar vervoer, gemotori-
seerd en langzaam verkeer, regulier en recreatief vervoer, bepaalde vor-
men van recreatie (aanlegplaatsen voor recreatievaartuigen of voor be-
zoekers over water, het ‘weidevaren’, het ‘veenvaren’, kanoën, fietsen, 
wandelen, stadspark), en bepaalde vormen van zorg en educatie met 
daarop gerichte bedrijvigheid en instituten. 
 
 

1.2 Stappenplan 
 
Het 25 jaar geleden opgestarte burgerinitiatief om de binnenstad en de 
historische stadshaven van Gouda weer in verbinding te brengen met de 
Hollandsche IJssel (Gouda… Havenstad? Studie naar het herstel van de 
relatie Hollandsche IJssel – Gouda, van de initiatiefgroep ‘Gouda Haven-
stad’ juni 1987) is de aanzet geweest tot het herstel van deze kwaliteit. 
Twintig jaar geleden heeft de gemeente dit initiatief tot zijn eigen beleid 
gemaakt met als resultaat het projectplan ‘Cultureel- en Havenkwartier’ 
dat in 2004 is vastgesteld. Maar de uitvoering daarvan stagneert. Het 
weer openen van de Havensluis en de reconstructie van het Veerstalge-
bied moeten van het ingezette beleid de afronding zijn. 
In 2011 hebben het Gouds Watergilde, werkgroep van de Historische 
Vereniging die Goude, en het Platform Binnenstad en haar Randen tij-
dens de Waterconferentie op 21 juni aan het gemeentebestuur een zoge-
naamd ‘Stappenplan’ aangeboden dat zou moeten leiden tot de recon-
structie van het Veerstalgebied en de Havensluis. Dit Stappenplan had de 
volgende inhoud:  
 

Stap Betreft Taakstelling/inhoud 
1. Instellen van een projectgroep Opstellen definitief projectplan en uitvoering 

daarvan. 
Betreffen stappen 2, 3, 4 en 5. 

2. Opstellen van een ruimtelijke 
gebiedsvisie en de bestuurlijke 
opgave 

Een beleidsvisie met een overzicht van de 
projecten die al afgerond zijn, nog lopende en 
nieuwe projecten 

3. Opstellen scan financierings-
instrumenten  
 

Bepalen van de financierings- en subsidietra-
jecten, fondsvorming.  
Aangeven eigen bijdrage deelnemende partij-
en. De regionale, provinciale, nationale en 
Europese netwerken. 

4. Beschrijving projectgebied De ontwikkeling van het plan voor het front 
van de binnenstad aan de Hollandsche IJssel. 
Het aangeven van de essentiële projecten in 
de komende periode die onderdeel uitmaken 
van de financiering/subsidieaanvraag. 

5 Indiening/begeleiding financie-
ring/subsidieverzoeken 

 

 

De onderhavige structuurschets is in feite de realisering van de stappen 2 
en 4 uit het Stappenplan. Wat hierna resteert is het nemen van de stap-
pen 3 en 5. 
 
 

1.3 Structuurschets 
 
Deze Structuurschets Veerstalgebied heeft betrekking op de Veerstal, 
inclusief de Havensluis, de Mallegatsluis, de Haven en de Bogen. In gro-
ter verband zijn daarop ook het aansluitende zuidelijke deel van de bin-
nenstad met het Cultureel- en Havenkwartier, de aansluitende delen van 
de Hollandsche IJssel, het buurtschap Stolwijkersluis en de polder Veer-
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stalblok in de Krimpenerwaard, tussen de Zuidwestelijke Randweg en de 
Gouderaksedijk, betrokken. Het gebied waarop deze structuurschets be-
trekking heeft, is aldus gelegen in de gemeente Gouda met een uitloop 
naar de gemeenten Vlist, Ouderkerk en Bodegraven-Reeuwijk. Derhalve 
zijn daarbij ook de Provincie Zuid-Holland en de Hoogheemraadschappen 
van Rijnland (met Fort Wierickerschans, Reeuwijkse plassen), Schieland 
en de Krimpenerwaard, en eventueel ook Stichtse Rijnlanden (richting 
Hekendorp) betrokken. 
 

De Structuurschets Veerstalgebied is een initiatief van de raadsleden 
Huibert van Rossum (CDA), Anita Engbers (PvdA), Gerard Schotanus 
(ChristenUnie), Michel Klijmij (GroenLinks), Johan Dijkxhoorn (VVD), Ar-
jan Versteeg (SGP), Johan Weeber (Gouda Positief) en Ed de Lange 
(Gouda 50+). De structuurschets is opgesteld door het Platform Binnen-
stad en haar Randen, Het Gouds Watergilde en de Stichting Gouda Wa-
terstad, onder penvoering van Han Breedveld. 
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2 Achtergronden 
 

2.1 Voorgeschiedenis 
 
Met de opening van de Julianasluis in 1936 kwam de primaire vaarroute 
voor de binnenvaart buiten de stad te liggen. Daarvóór ging alle scheep-
vaartverkeer rond Gouda door en langs de historische binnenstad. Dat 
was tot 1940 (aanleg rijksweg A12) ook het geval met alle gemotoriseerde 
verkeer richting Rotterdam en Den Haag en van en naar de Krimpener-
waard. Zo lag de oude stad eeuwenlang als een spin in zijn web, met het 
gezicht naar de rivier gekeerd. Na de Watersnoodramp van 1953 kwamen 
er echter versneld middelen vrij om een oude wens, het doortrekken van 
de Nieuwe Veerstal langs de Hollandsche IJssel, te realiseren. Die kans 
werd benut. Er kwam een doorgaande verkeersverbinding aan de zuidzij-
de van Gouda. Als gevolg daarvan werden de binnenstedelijke historische 
stadshaven en de vaarroute door de Haven en de Binnen-Gouwe van de 
Hollandsche IJssel afgesneden.  
Naarmate het verkeer over de Nieuwe Veerstal drukker werd, raakte de 
binnenstad meer van de rivier afgesneden. Veel binnenstadgebonden en 
op water gerichte bedrijvigheid verplaatste zich naar nieuwe bedrijfsterrei-
nen. In heel beperkte mate bleef over de Turfsingel - via de Mallegatsluis - 
een vaarroute in stand voor de bevoorrading van de daar gelegen bedrij-
ven. Maar ook die bedrijven verdwenen langzamerhand. 
De voorzijde van het stadhuis op de Markt is van oudsher gericht op de 
stadshaven (Haven en Binnen-Gouwe), zijnde de natuurlijke verbinding 
van de Markt met de Hollandsche IJssel. Die verbinding is nu verdwenen. 
De historische stadshaven van Gouda  functioneert niet meer als zodanig. 
Het water ligt er ongebruikt bij. Er vond een verschuiving plaats van de 
centrumfuncties die langs de Haven en de Gouwe gevestigd waren naar 
de noordzijde van de binnenstad, in de richting van het NS-station en de 
nieuwe stadswijken. Het zuidelijke deel van de binnenstad kwam in de 
luwte te liggen van de stedelijke dynamiek.  
Aan de rivierzijde van de Krimpenerwaard en in Stolwijkersluis vond een 
andere ontwikkeling plaats. De aandacht voor de oevers van de Holland-
sche IJssel richtte zich op bedrijfsontwikkeling. Door de schaalvergroting 
in de landbouw verdwenen de gangbare agrarische bedrijven uit de polder 
ten zuiden van de stad. Het betreffende deel van de Krimpenerwaard 
werd bovendien gezien als reservegebied voor stedelijke ontwikkeling. 
Door deze omstandigheden verloor een groot aantal gebouwen hun agra-
rische functie en nam de verrommeling toe. 
 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Gouda in het Groene Hart 
 

De omgeving van Gouda wordt gevormd door het open veenweide- en 
plassenlandschap van het Groene Hart. Daarin ligt een fijnmazig netwerk 
van wandel-, fiets- en vaarroutes en toeristische attracties, gevormd door 
de vele historische stadjes en buurtschappen met hun eigen identiteiten 
en musea. De kwaliteiten van het Groene Hart zijn rust en ruimte voor de 
stedeling, openheid, cultuurhistorie, groen en water, en allerlei vormen 
van recreatie. 
Het gebied vormt de groen/blauwe tegenmal van het stedelijke gebied van 
de Randstad er omheen. Het deel aan de zuid- en oostzijde van Gouda is 
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gelegen aan de ecologische hoofdstructuur en de Oude Hollandse Water-
linie. Aan dit centrale parkgebied in de Randstad wordt een internationale 
allure toegekend. De huidige ambitie voor het Groene Hart is om dat ge-
bied verder te ontwikkelen als onderdeel van de leefomgeving van de 
Randstad.  
Intussen neemt de verstedelijkingsdruk op het Groene Hart niet af. Ook in 
het Groene Hart krijgen, door schaalvergroting, leegkomende voormalige 
boerenerven andere bedrijfsbestemmingen, maar ook een bestemming 
als recreatieverblijf of voor wonen. Ook hier is het gevaar van verdere 
verrommeling groot.  
 
Gouda op het knooppunt van waterwegen 
 

Gouda ligt op de aansluiting van de Hollandsche IJssel en de (gekanali-
seerde) Gouwe. Daarmee wordt het grootste deel van het vaarwater in 
het Groene Hart ontsloten. Gouda vormt de spil in het vaarwater binnen 
dit deel van het Groene Hart: van het Reeuwijkse plassengebied naar de 
polder Krimpenerwaard, de Zuidplaspolder, de Wiericke/Oude Rijn en alle 
Hollandse watersteden, inclusief Amsterdam.  
De Hollandsche IJssel is een getijdenrivier: het water staat in open ver-
binding met de Noordzee, waardoor de eb- en vloedwerking merkbaar is 
tot vóór de Goudse binnenstad. De Gouwe, via het Gouwekanaal, en de 
Hollandsche IJssel vormen ook de zogenaamde ‘Staande mastroute’ voor 
recreatiezeilschepen tussen de grote watergebieden in noord- en zuid- 
Nederland. Deze schepen kunnen tot bij de Goudse binnenstad aanleg-
gen. 
Het saneringsprogramma van de Hollandsche IJssel (project Hollandsche 
IJssel 1998 / 2012) wordt afgerond, waardoor deze eens zo verslonsde 
rivier beduidend schoner en mooier is geworden. In het verlengde daar-
van is de natuurontwikkeling van de oevers aangepakt en zijn revitalisa-
tieprogramma’s in uitvoering die gericht zijn op de verbetering van het 
woonmilieu en de recreatie. De attractiviteit van de rivier als recreatief 
vaarwater is daardoor sterk toegenomen. Daarmee vormt Gouda een 
uitstekende basis voor verschillende vormen van toerisme, in het bijzon-
der het watertoerisme. 
 
 

2.3 Bestaande kwaliteiten 
 
Potenties 
 

Met de ligging van de binnenstad aan de ‘groene zee’ van de Krimpener-
waard en met zowel het waterfront als de historische stadshaven onder-
scheidt Gouda zich van andere Hollandse steden als Delft, Leiden, Haar-
lem en Dordrecht. Gouda is uitstekend gelegen aan vaar- en rijkswegen 
en op een knooppunt van spoorwegen. Met de grote steden in de omge-
ving zijn goede verkeersverbindingen. Dit alles maakt Gouda tot een goe-
de uitvalsbasis voor meerdaags toerisme. 
Gouda heeft ook veel te bieden. De Sint Janskerk herbergt de beroemd-
ste collectie gebrandschilderde ramen ter wereld. Het Catherina Gasthuis 
is een zeer aantrekkelijk stadsmuseum. De oude binnenstad is rijk aan 
cultuurhistorie en het Stadhuis is een juweel. Binnen en direct buiten de 
stad ligt een grote schat aan bezienswaardige waterstaatkundige werken 
die cultuurhistorisch van belang zijn. In het ‘Cultureel- en Havenkwartier’ 
van Gouda zijn de belangrijkste culturele en havenfuncties te vinden. 
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In Gouda worden meerdere grote evenementen per jaar (Waterstadda-
gen, Keramiekfestival, Kaarsjesavond, Stripmarkt) en vele conferenties 
(Waterconferentie) en symposia georganiseerd. Gouda heeft tegenwoor-
dig ook een ambachtenkwartier. Op het Marktplein van Gouda zijn drie 
goed georganiseerde marktdagen per week (woensdag, donderdag en 
zaterdag), waaronder de historisch-toeristische Kaasmarkt. In het zuidelij-
ke deel van de Turfsingel ligt een goed functionerende ‘Museumhaven’. 
En voor de bezoekers is er de luxe hotelaccommodatie van Best Western, 
naast enkele kleinere hotels, vele gastvrije bed and breakfast-
gelegenheden en diverse restaurants. 
De uitgangssituatie lijkt dus ideaal. Gouda heeft unieke te vermarkten 
ruimtelijke kwaliteiten (Unique Selling Points, USP). En dat is van eminent 
belang. De regionale en lokale identiteiten worden steeds belangrijker. Ze 
vormen de tegenkracht in een steeds mondialer wordende wereld. 
 
Benutting 
 

Maar hoewel in het Groene Hart de recreatieve bestedingen in de afgelo-
pen jaren met 20% zijn gegroeid, zijn die in Gouda praktisch stil blijven 
staan. Bezoekerscijfers van het museum en de St.-Jan lopen harder terug 
dan elders (bijv. Leiden, Delft). Dit leidt tot minder inkomsten voor de 
overheid (BTW, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, dividend-
belasting). Het blijkt dat de marketing in Gouda nog niet is toegespitst op 
de mogelijkheden van het cultuurhistorisch erfgoed. Een gezamenlijke 
koers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven is 
nu essentieel. 
Grote kansen biedt het zuidelijke deel van de binnenstad. Het centrum 
van Gouda lijkt op te houden bij de Markt en de Wijdstraat. Verderop, in 
de richting van de rivier de Hollandsche IJssel, is het erg rustig. Terwijl 
Gouda juist daar een mooi historisch waterfront zou kunnen hebben met 
een levendige uitstraling. 
De statige huizen aan de Haven en de Veerstal zorgen niet alleen voor 
een prachtig decor, maar bieden ook tal van mogelijkheden. Aansluitend 
op de gemeentelijke plannen voor het Cultureel- en Havenkwartier kan er 
geleidelijk een nieuwe ontwikkeling in gang worden gezet, die een impuls 
kan geven aan de gehele binnenstad van Gouda. Langs een herstelde 
doorvaart zal dit leiden tot de vestiging van op het water gerichte culturele 
instellingen en bedrijvigheid zoals horeca, galerieën, kleine dienstverle-
ning en speciaalzaken. Deze economische ontwikkelingen zijn essentieel 
voor de bevordering van het toerisme en voor de marketing van Gouda. 
Zij vormen een goed tegenwicht tegen de verdere ontwikkeling van het 
winkelgebied die aan de andere kant van de Markt zal gaan plaatsvinden. 
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3 Bestaand beleid 
 

3.1 Europees beleid 
 
In 2010 heeft de Europese Unie de zogenaamde Europa2020- strategie 
vastgesteld. Werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid zijn de doelen 
die in deze strategie centraal staan. 
De EU wil deze doelen bereiken door daarop beleid te voeren en daar-
voor subsidies (of andere vormen van financiering) beschikbaar te stellen. 
In het kader van deze structuurschets zijn vooral het Europese regionale 
beleid en de Europese structuurfondsen belangrijk. Momenteel wordt in 
Brussel gesproken over de invulling van het Europese regionale beleid 
voor de periode 2014-2020 en de besteding van de middelen uit de struc-
tuurfondsen (voor deze periode € 336 miljard). Het definitieve besluit hier-
over valt in het voorjaar van 2013. 
De uitvoering van het Europese regionale beleid (en daarmee de toede-
ling van de structuurfondsen) gebeurt op nationaal en provinciaal niveau. 
Wil men voor de ontwikkeling van het Veerstalgebied voor deze fondsen 
(zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling- EFRO) in aan-
merking komen, dan zal dus inhoudelijk nauw moeten worden aangeslo-
ten bij het provinciale beleid. 
Deels ligt het provinciale beleid vast in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 
(zie ook 3.3), deels moet het nog worden ingevuld, afhankelijk van de 
definitieve besluiten die in Brussel over het Europese regionale beleid en 
de structuurfondsen worden genomen. Wel is zeker dat de provincie, bin-
nen de kaders van Europa2020, zich vooral richt op verduurzaming van 
de economie, kennis en innovatie, stimuleren bedrijven (mkb) en energie-
transities. De middelen uit de structuurfondsen zullen dan ook worden 
besteed aan projecten die bijdragen aan de realisering van deze doelstel-
lingen.  
 
 

3.2 Nationaal beleid 
 
Aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht 
 

De binnenstad van Gouda is in 1978 aangewezen als Beschermd Stads-
gezicht. Overweging daarbij was: 
 

‘dat de bij de samenvloeiing van de Gouwe en de Hollandse IJssel tot 
ontwikkeling gekomen handelsstad Gouda een patroon van pleinen, 
straten en grachten bezit, gekenmerkt door het beloop van de Gouwe en 
door de driehoekige vorm van de Markt op het ontmoetingspunt van 
twee verkavelingsrichtingen;  
dat dit gebied in de gemeente Gouda, in samenhang met de historische 
bebouwing, de inrichting van de grachtprofielen en de in de 19de eeuw 
aan de buitenzijde van de singels ontstane schil van bebouwing, een 
beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en 
het karakter ervan; (enz.)’. 
 

In het Beschermd Stadsgezicht van Gouda worden verschillende zones 
onderscheiden. Voor het onderhavige plangebied en de directe omgeving 
daarvan zijn de zones A en C van belang. De gebieden langs de Holland-
sche IJssel, tussen de Turfsingel en de Fluwelensingel, en de zones aan 
weerszijden van de Haven zijn aangeduid als ‘kern binnenstad, zone A’; 
hierin zijn beschermd de schaal, de afmeting en de vormgeving van de 
bebouwing, alsmede het patroon van straten en wateren, in samenhang 
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met de profilering en de inrichting van de openbare ruimte. De schil tus-
sen de kern van de binnenstad en de singels is aangeduid als ‘binnen-
schil, zone C’; hierin zijn beschermd de schaal van de bebouwing en het 
patroon van straten en wateren. De delen van het Beschermde Stadsge-
zicht buiten de singels zijn aangeduid als ‘buitenschil, zone C’, waarin 
eveneens de schaal van de bebouwing en het patroon van straten en 
wateren beschermd worden. 
 
 

 
 

Kaart Beschermd Stadsgezicht 

 
Resultaat van de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht was, dat voor de 
gebieden daarbinnen in alle bestemmingsplannen de bepaling moest 
worden opgenomen dat een bescherming ingevolge de Monumentenwet 
van toepassing was. In principe moesten alle bouwinitiatieven ter goed-
keuring aan Monumentenzorg worden voorgelegd. 
 
Belvedère-beleid 
 

De praktijk rond de bestemmingsregeling in het kader van het Bescherm-
de Stadsgezicht leverde echter het inzicht op dat alleen bescherming niet 
voldoende was. De historische steden moesten niet verworden tot verstil-
de musea, maar juist leven en zich ontwikkelen tot de kernen waarin het 
culturele leven van de stad condenseerde. 
Met dit inzicht werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 1999 
de ‘Nota Belvedere’ uitgebracht. De nota diende als inspiratiebron voor 
provinciaal en lokaal beleid om de cultuurhistorische waarde meer priori-
teit te geven bij de inrichting van Nederland. Volgens de nota moeten 
nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude landschappen en bouwwerken 
worden gezocht, omdat zonder vitale functies het cultuurhistorisch erf-
goed verloren gaat. 
Het op basis van deze nota ontwikkelde nationale ‘Belvedère-beleid’ richt 
zich met het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ op actief beleid ten aanzien 
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van ons cultuurhistorisch erfgoed. In het bijzonder het water staat daarbij 
in de belangstelling. In dat kader vinden in het hele land herbestemmin-
gen plaats van historische stadshavens en waterfronten. Daaraan hebben 
immers vele oude binnensteden in Nederland, zoals Gouda, hun ruimtelij-
ke identiteit te danken. 
 
Beleid Rijkswaterstaat met betrekking tot de vaarroute over de Hol-
landsche IJssel 
 

Rijkswaterstaat stimuleert de recreatieve vaarroute voor kleine en middel-
grote vaartuigen over de Hollandsche IJssel (langs Oudewater en Gouda) 
als alternatief voor (parallel aan) de Lek. Met name buitenlandse en vaak 
onervaren schippers van gehuurde schepen maken hier op hun vaartoch-
ten door Nederland dankbaar gebruik van, zodat een drukke en gevaarlij-
ke vaarroute wordt gemeden. 
 
 

3.3 Beleid provincie Zuid-Holland op gebied van R.O., na-
tuur en regionale ontwikkeling 

 
Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 
 

In het provinciale beleid valt vooral de integrale benadering op. De provin-
cie krijgt meer verantwoordelijkheden op gebied van ruimtelijke ordening, 
natuur en regionale ontwikkeling. De nieuwe coalitiepartners in de provin-
cie Zuid-Holland hebben in hun Hoofdlijnenakkoord van april 2011 aange-
geven dat zij recreatie, toerisme, cultuur(historie), landschap, water en 
natuur meer met elkaar willen verbinden, en dat zij initiatieven, die de 
provincie nog aantrekkelijker maken, willen faciliteren en de Europese 
subsidiemogelijkheden, die het provinciale beleid versterken, zullen be-
nutten. 
Citaat uit het Hoofdlijnenakkoord:  
 

‘Met de steden en dorpen, het groen en de kust heeft Zuid-Holland veel te 
bieden aan inwoners en bezoekers. Vooral op het gebied van de water-
sport liggen er kansen. Wij faciliteren initiatieven die onze provincie nog 
aantrekkelijker maken met ons ruimtelijk instrumentarium. Wij gaan recre-
atie, toerisme, cultuur(historie), landschap, water en natuur meer met 
elkaar verbinden. Vooral wanneer oplossingen op een slimme manier met 
elkaar worden gecombineerd, biedt dat interessante kansen voor de vitali-
teit en de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Daarnaast bieden wij ruim-
te aan breed toeristisch-recreatief ondernemerschap, ook aan de kust. 
Gedacht kan worden aan streekeigen producten en waterrecreatie.’ 
 
Andere sectorale documenten 
 

In vervolg op het Hoofdlijnenakkoord zijn er diverse sectorale documenten 
verschenen. 
In de ‘Provinciale Structuurvisie Zicht op Zuid-Holland’ heeft de provincie 
vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven neergelegd. Eén ervan is ‘stad en 
land verbonden’. De provincie vertaalt dit naar het versterken van de sa-
menhang tussen stad en land door zowel fysieke, visuele als economi-
sche relaties en een aanzienlijke en duurzame versterking van de kwaliteit 
van de groene ruimte nabij de stad. 
In de ‘Beleidsvisie Groen’ en het daarbij behorende ‘Uitvoeringsprogram-
ma Groen 2013’ geeft de provincie aan, dat zij de verschillende functies in 
de groene ruimte (water, cultuurhistorie, natuur, recreatie en landbouw) 
de komende jaren nog meer wil koppelen. 
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In de ‘Uitvoeringsimpuls voor recreatie en toerisme: de markt op’ geeft de 
provincie aan dat zij toerisme, recreatie, cultuur(historie), landschap, wa-
ter en natuur meer met elkaar wil verbinden. Vooral wanneer oplossingen 
op een slimme manier met elkaar worden gecombineerd, biedt dat vol-
gens de provincie interessante kansen voor de vitaliteit en de ruimtelijke 
kwaliteit. Daarnaast biedt de provincie ruimte aan breed toeristisch-
recreatief ondernemerschap. De provincie kiest voor een aanpak, waarbij 
de provincie verbindt en ruimte geeft. Uitgangspunt is dat partijen zelf het 
initiatief voor ontwikkeling nemen. De provincie ondersteunt deze partijen 
door de initiatieven en partijen te verbinden en de juiste (ruimtelijke) 
voorwaarden te scheppen. Vanuit de Uitvoeringsimpuls start de provincie 
met drie projecten die te maken hebben met recreatie en toerisme. Het 
gaat om projecten in Katwijk, rond de Drechtsteden en om een netwerk 
van vaarroutes door Zuid-Holland. De provincie ondersteunt deze pro-
jecten, omdat ze bijdragen aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
en omdat ze de regionale economie stimuleren. De provincie staat ook 
open voor nieuwe initiatieven. 
In de ‘Beleidsvisie cultureel erfgoed 2013 – 2016 Provincie Zuid-Holland, 
Erfenis, erfgoed en erfgoud’, hanteert de provincie een drietrapsaanpak 
als het gaat om de wijze waarop met het cultureel erfgoed omgegaan 
dient te worden. De trits is: beschermen, beleven en benutten. Dat is pre-
cies wat deze structuurschets voorheeft met dit deel van onze historische 
binnenstad. 
Al eerder is het ‘Provinciaal Waterplan 2010 – 2015’ vastgesteld. Hierin 
staat uitgebreid beschreven hoe de provincie, samen met waterschappen 
en andere partners, een duurzame en klimaatbestendige delta wil realise-
ren en behouden, waar het veilig en aangenaam wonen, werken en re-
creëren is. Het Groene Hart wordt nadrukkelijk als één van de aandachts-
gebieden genoemd. 
De onderhavige structuurschets past in alle hierboven genoemde beleids-
documenten. In het Veerstalgebied komen stad en land bijeen, het bevat 
een integrale aanpak van verschillende functies, de ruimtelijke kwaliteit 
wordt versterkt, er wordt op een verantwoorde manier omgegaan met het 
cultureel erfgoed, het ligt in het Groene Hart, enzovoorts, enzovoorts. Het 
staat buiten kijf dat de provincie zeer geïnteresseerd zal zijn in deze struc-
tuurschets. 
 
Aanleg Zuidwestelijke Randweg 
 

In 2012 is een nieuwe verbinding aangelegd tussen de A12/A20 en het 
provinciale wegennet in de Krimpenerwaard, inclusief de nieuwe Gou-
derakse brug over de Hollandsche IJssel nabij de Julianasluis. Deze 
Zuidwestelijke Randweg (N207) betekent een grote verbetering van de 
ontsluiting van de in de Krimpenerwaard gelegen kernen.  
Bovendien heeft de aanleg tot gevolg dat de Gouderaksedijk tegenover 
de Goudse binnenstad verkeersluw is geworden. Het gebied rond Stolwij-
kersluis wordt her-ontwikkeld in het kader van de aanleg van de Zuidwes-
telijke Randweg met de aanleg van het Veenweidepark (compensatie van 
groen in combinatie met de aanpak van de ecologische hoofdstructuur en 
de behoefte aan ‘gebruiksgroen’ bij de stad). In de Groenagenda heeft de 
Provincie Zuid-Holland 100 miljoen vrijgemaakt voor 'Groen rond de stad' 
met veel aandacht voor goede wandel- en fietsnetwerken. Het gebied 
rond Stolwijkersluis wordt, in combinatie met de restauratie van de Stol-
wijkerschutsluis, van groot belang voor de natuur- en recreatievoorziening 
van Gouda en de ontsluiting van de polders in de Krimpenerwaard.  
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3.4 Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
Dijkverbetering 
 

Na de laatste dijkverbetering van 1957 is het nodig dat langs de Holland-
sche IJssel de dijken door het Hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw 
worden verbeterd, zodat deze ons voor de komende 50 jaar weer kunnen 
beschermen. Het gaat om de dijken aan de noordzijde van de Holland-
sche IJssel, tussen de Julianasluis en de Waaiersluis. De waterkering, die 
in de vorm van een bakstenen muur vóór de binnenstad ligt, dient geheel 
te worden vervangen en verhoogd. Het hoogheemraadschap wil bij de 
dijkverbetering rekening houden met de relatie tussen binnenstad en rivier 
en overweegt derhalve om langs de IJsselkade een flexibele, tijdelijk in-
zetbare waterkering te realiseren. Het hoogheemraadschap beschouwt 
het niet als zijn taak om de Havensluis weer in ere te herstellen; dat wordt 
als een taak voor de gemeente gezien. Wel is Rijnland bereid om bij de 
dijkverbetering zodanige constructies toe te passen dat het weer openen 
van de zuidelijke toegang tot de mogelijkheden blijft behoren. 
Het hoogheemraadschap streeft naar het bestuurlijk vaststellen van het 
voorkeursalternatief in medio 2012, waarna een adempauze wordt inge-
last van een half jaar. Als daarna duidelijkheid is over de financiering van-
uit het rijk wordt de procedure voor het dijkversterkingsplan en het be-
stemmingsplan gevoerd, waarna de start van de uitvoering is gepland in 
2016 met een looptijd van ca. 3 jaar. 
De dijkverbetering binnen het onderhavige plangebied wordt dus op z’n 
vroegst uitgevoerd tussen 2016 en 2018. De combinatie van de dijkverbe-
tering met de opening van de zuidelijke toegang valt hiermee in de eerste 
en tweede volgende raadsperiodes. Wil de dijkverbetering gecombineerd 
kunnen worden met de reconstructie van de Havensluis, dan dienen de 
voorbereidingen voor de reconstructie dus plaats te vinden in de huidige 
raadsperiode. Het gaat daarbij niet alleen om het maken van plannen en 
het genereren van geld, maar ook om de organisatie van dit project: het 
procesmatige aspect, het werk met werk maken, het netwerken, het gene-
reren van betrokkenheid en participatie van andere partijen. 
Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in zijn bestuursakkoord 
aangegeven dat, waar mogelijk, waterprojecten aan recreatie en natuur 
worden gekoppeld, om meerwaarde en nieuwe kansen te creëren voor 
inwoners en bedrijven. De dijkverbetering biedt derhalve ook mogelijkhe-
den voor nieuwe stad/land wandelverbindingen langs het water en aan de 
teen van de dijk. De binnenstad van Gouda krijgt op die manier directe 
landelijke verbindingen met het buitengebied. 
De dijkverbetering biedt een unieke kans om het waterfront van Gouda 
opnieuw in te richten. 
 
 

3.5 Gemeentelijk bestaand beleid 
 
Relevante beleidsstukken 
 

Relevante gemeentelijke beleidstukken voor het stadsfront zijn de volgen-
de: 
- Beeldkwaliteitsplan Hollandsche IJssel (1998); 
- Nota cultuurhistorie (2004); 
- Archeologische basiskaart (2004); 
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- Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen (2004, 
2005); 

- Programma Cultureel- en Havenkwartier inclusief havensluis (2004); 
- Ruimtelijke structuurvisie 2005-2030 (2006); 
- Mobiliteitsvisie Gouda 2007-2020 (2007); 
- Gouda fietst beter door! Beleidsplan voor het fietsverkeer (2007); 
- Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 (2008); 
- Welstandsnota (2008); 
- Randen, routes en recreatie (2008); 
- Diverse bestemmingsplannen. 
Onderstaand wordt dit gemeentelijke beleid in het kort toegelicht. 
 
Behoud door ontwikkeling 
 

Destijds was de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht vooral gericht op 
de bescherming en instandhouding van het nog aanwezige monumentale 
erfgoed, dus min of meer passief. Alle bestemmingsplannen voor de bin-
nenstad werden daarop afgesteld. Maar na de ontwikkeling van het natio-
nale ‘Belvedère-beleid’, dat onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ 
een meer actieve omgang met ons cultuurhistorisch erfgoed bepleit, heeft 
Gouda op die nieuwe zienswijze aangehaakt. Als reactie op het burgerini-
tiatief van 1986 (oprichting Initiatiefgroep Gouda … Havenstad) begon 
Gouda na 1990 beleid te ontwikkelen voor het weer functioneel en door-
vaarbaar maken van de grachten door en om de binnenstad.  
 
Beeldkwaliteitsplan Hollandsche IJssel 
 

In opdracht van de Stuurgroep Hollandsche IJssel (bestaande uit de der-
tien betrokken overheden) is in 1998 het Beeldkwaliteitsplan Hollandsche 
IJssel opgesteld. Het plan is door de gemeenteraad van Gouda in 1998 
vastgesteld. 
Het plan bestaat uit twee delen. 
In deel A worden de krachtenvelden, de daarmee samenhangende spel-
regels, en de ‘ankers' beschreven. In de rubrieken ‘rode (stedelijke) an-
kers’ en ‘groene ankers’ (natuurontwikkeling) wordt erop gewezen dat het 
centrum van Gouda, het front naar de IJssel en het relatief open gebied 
aan de overkant van de rivier een unieke combinatie vormen. Aan de 
Goudse kant kan een nieuwe stedelijke ontwikkeling de oever van de 
IJssel een impuls geven. Aan de overzijde kan, wanneer de asfaltfabriek 
Koudasfalt verhuist naar een locatie met meer toekomstmogelijkheden, 
ingezet worden op een landschappelijke ontwikkeling die voor heel Gouda 
betekenis kan hebben. In de rubriek ‘blauwe ankers’ (water) wordt gesteld 
dat zoetwatergetijrivieren zoals de Hollandsche IJssel, in Nederland en 
daarbuiten zó bijzonder zijn, dat alle kansen om dit milieutype te ontwikke-
len moeten worden aangegrepen; op en rond het terrein van Koudasfalt 
kan een waterrijk natuurgebied worden ontwikkeld in combinatie met op 
het water georiënteerde recreatie en een op het gebied afgestemde ste-
delijke ontwikkeling. In de rubriek ‘gele ankers’ (plekken waar men de 
rivier kan kruisen) wordt gewezen op de omgeving van de Haastrechtse 
Brug die, bij verminderde verkeersdruk, grotere betekenis zou kunnen 
hebben. 
In deel B worden de spelregels geformuleerd voor de dijken en oevers 
van de Hollandsche IJssel en wordt de bandbreedte gegeven voor de 
vormgeving en ontwikkeling van functies daaraan. Dit deel van het Beeld-
kwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het welstandsbeleid van de ge-
meente Gouda. 



Gouda  sterk  aan de IJssel 

 
 

 
 
Platform Binnenstad en haar Randen 
Het Gouds Watergilde 
Stichting Gouda Waterstad 

19 

 
Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen 
 

In 2004 en 2005 werd de Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en 
haar randen opgesteld. Deze visie bestaat uit twee delen. 
In deel 1: Visie op hoofdlijnen, wordt de ruimtelijke geschiedenis van de 
stad geschetst. Uiteengezet wordt hoe de stad tot bloei kwam door een 
innige relatie met het water. Maar geschetst wordt ook hoe in de vorige 
eeuw een aantal van de karakteristieke grachten werd geofferd aan het 
toenemende autoverkeer en hoe zelfs de essentiële oriëntatie van de stad 
op de Hollandsche IJssel teloor ging. Een citaat uit deze Visie op hoofdlij-
nen: 
 

‘Van alle ongelukkige gebeurtenissen die de stad hebben getroffen is de 
afsluiting van de Haven in combinatie met het aanleggen van een ver-
keersweg tussen de stad en de rivier ongetwijfeld de grootste geweest. 
(…) De verkeerstechnische ingreep bij de Veerstal en de Nieuwe Veerstal 
heeft veel dynamiek in het zuidelijke stadsdeel doen verdwijnen. Geen 
stad in Holland had ooit zo’n sterke, karakteristieke oriëntatie. Gouda was 
vanouds zo op de rivier gericht dat zelfs de bijna provocerende plaatsing 
en richting van het stadhuis deze relatie symboliseerde. Met de afsluiting 
van de Haven heeft Gouda definitief, zo lijkt het, de rug naar de Holland-
sche IJssel toegekeerd. Er is geen schip meer in de grachten te beken-
nen. Alle activiteiten die met de scheepvaart verband hadden (en dat wa-
ren er vele) zijn helaas verdwenen. Zelfs het schuren van de grachten en 
zijlen, tot voordien voor de ingezetenen een evenement bij uitstek, is nu 
niet meer mogelijk.’ 
 

Met name vanuit dat gezichtspunt zijn in dit eerste deel van de Steden-
bouwkundige visie 15 ruimtelijke ambities voor de binnenstad geformu-
leerd. Daarvan zijn in het onderhavige verband de volgende vier ambities 
relevant: 
ambitie 2: het behoud van de unieke ligging van de binnenstad aan het 
open landschap van de Krimpenerwaard; 
ambitie 4: het terugbrengen van de stad naar de rivier: het IJsselfront  / 
Veerstalgebied moet weer een ‘venster aan de rivier’ worden in plaats van 
de ‘achterkant van de stad’. 
ambitie 5: het doorvaarbaar maken van de binnenstad: ‘het water moet 
weer gaan leven’. 
ambitie 6: het versterken van de identiteit van Gouda als ‘waterstad’, door 
het creëren van meer open water, zowel ruimtelijk, als functioneel, als in 
de beleving. 
 

In deel 2: het Beeldkwaliteitplan, worden de stedenbouwkundige spelre-
gels geformuleerd voor het bouwen in en het ontwikkelen van de binnen-
stad. Dit deel van de Stedenbouwkundige visie maakt onderdeel uit van 
het welstandsbeleid van de gemeente Gouda. 
De Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen is in 
2004 (deel 1) en 2005 (deel 2) door de gemeenteraad met algemene 
stemmen vastgesteld. Aldus ging dit beleidsstuk het bestuurlijke uit-
gangspunt bij uitstek vormen voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing 
van het zuidelijke deel van de binnenstad. 
 
Mobiliteitsvisie Gouda 2007-2020 
 

Door de realisatie van de Zuidwestelijke Randweg N207 zal de verkeers-
druk rond de binnenstad kunnen afnemen. Door gerichte sturing kan het 
overgrote deel van het doorgaande verkeer over de Zuidwestelijke Rand-
weg worden geleid. Het is een geweldige kans om ook het front van de 
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historische stad aan de Hollandsche IJssel verkeersluw te maken en weer 
op de rivier te richten. Bij de behandeling van het concept-Mobiliteisplan 
in de commissie van 3 op 21 maart 2007 bleek dat de meerderheid van 
de raad wenste dat de Nieuwe Veerstal autoluw zou worden, na de inge-
bruikname van de Zuidwestelijke Randweg. Geconstateerd werd daarbij 
wel dat een versmalling van de Nieuwe Veerstal geld zou kosten en dat er 
absoluut doserende maatregelen nodig zouden zijn op de singels. In het 
op 21 april 2007 door de Raad vastgestelde Mobiliteitsplan wordt daar-
over gesteld: 
 

‘Gouda kent in 2020 duidelijk twee gezichten. Enerzijds kenmerken de 
binnenstad (inclusief singels en zuidkant stationsomgeving) en de woon-
wijken zich als ‘Slow-city’: gebieden die zich bij uitstek lenen voor ver-
plaatsingen op de fiets en te voet en waar de auto te gast is. Anderzijds is 
er sprake van ‘Booming business’ in de Spoorzone, Goudse Poort en de 
Gouweknoop, met de dynamiek van de bedrijvigheid met al het bijbeho-
rende zakelijke verkeer. 
De optie ‘Binnenstad Slow-city’ houdt in dat de nadruk ligt op verschillen-
de vormen van langzaam verkeer (voetganger en fietser) en dat het snel-
verkeer zich daaraan in tempo en hoeveelheid (auto-arm) aanpast. Lang-
zamere (maar geleidelijke) doorstroming van het gemotoriseerde verkeer 
leidt tot een minder grote milieubelasting. Technologische ontwikkelingen 
om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te beheersen zullen ten volle 
moeten worden benut. Op deze manier kan de verkeersveiligheid worden 
gewaarborgd en ontstaat er bovendien tijd om van de ruimtelijke kwaliteit 
van de binnenstad te genieten. Het langzamer verplaatsen moet worden 
gezien als offer voor een grotere veiligheid, leefbaarheid (milieukwaliteit) 
en aantrekkelijkheid. Daarnaast blijft natuurlijk wel de dynamiek van de 
stad overeind en wordt deze zelfs versterkt. 
De optie ‘Booming Business’ houdt in dat in de Spoorzone, de Goudse 
Poort en de Gouweknoop een sterke economische groei mogelijk wordt, 
mede door de goede bereikbaarheid, primair per openbaar vervoer, maar 
ook per auto. Het verknopen en doortrekken van railverbindingen en het 
veel beter benutten van de beschikbare auto-infrastructuur (dynamisch 
verkeersmanagement) is daarbij noodzakelijk’. 
 

In het Mobiliteitsplan worden een stadsring en een binnenring (singelroute 
en Nieuwe Veerstal) onderscheiden. De binnenring vormt een relatief 
kortere route rond het centrumgebied dan de stadsring, maar is minder 
snel. De doorstroming op de binnenring zal worden gestimuleerd, maar de 
prioriteit van kruisende hoofdfietsroutes en openbaar vervoer-routes wordt 
gehandhaafd, waardoor de trajectsnelheid veel kleiner zal zijn dan op de 
stadsring. Het is mogelijk om het verkeer op de singelroute en op de 
Nieuwe Veerstal te doseren. Hiervoor is echter een samenhangend pak-
ket van flankerende maatregelen noodzakelijk om enerzijds sluipverkeer 
via de singelroute te voorkomen en anderzijds de bereikbaarheid van de 
binnenstad op een acceptabel niveau te houden. 
 
Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 
 

Specifiek voor Gouda werd de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 
opgesteld, vastgesteld door de gemeenteraad in 2008. 
Met betrekking tot de rivier geeft de Gebiedsvisie aan dat de toegankelijk-
heid voor de beroepsvaart behouden moet blijven, en dat de functie als 
recreatieve vaarroute verder moet worden ontwikkeld. Voor de oevers 
voorziet de visie het behouden en ontwikkelen van aanlegplaatsen en het 
ontwikkelen van recreatieve verblijfsplekken. Langs de rivier dient aan 
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weerszijden de hoge route over de dijk behouden en ontwikkeld te worden 
als lijn van beleving.  
 

 
 

Aan weerszijden van de rivier dient een lage route, een doorgaand oever-
pad ontwikkeld te worden. Ook dient vanaf de rivier een entree voor de 
stad Gouda tot stand te komen. Op blz. 53 wordt daarover gesteld: 
 

‘Het heropenen van de Havensluis brengt de functionele relatie tussen de 
binnenstad en de IJssel weer terug, doordat er een doorgaande vaarver-
binding door de binnenstad ontstaat. Gouda moet volledig inzetten op het 
combineren van veiligheid en een beleefbaar stadsfront. De modernste 
technieken moeten desnoods worden ingezet om dit te verwezenlijken. 
Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Veerstal is daarbij 
essentieel om ruimte te winnen. Een lange openbare kade maakt de oe-
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ver toegankelijk, zowel vanuit de stad als vanaf het water. De kade wordt 
een aantrekkelijk verblijfsgebied, waardoor de binnenstad weer op de 
Hollandsche IJssel gericht wordt.’ 
 

Voorts geeft de Gebiedsvisie aan dat het karakter van Stolwijkersluis, 
Krimpenerwaard-dorp aan de IJssel, behouden dient te blijven. Vanaf de 
Zuidelijke IJsseldijk moet het contact met de rivier worden versterkt. Het 
stroombed dient te worden verbonden, via de gerestaureerde Stolwijker-
schutsluis, met een recreatief netwerk in de Krimpenerwaard. Bovendien 
moet er worden gezocht naar een plaats voor een recreatieve verbinding 
tussen de beide oevers; op de plankaart wordt daarvoor een zoekgebied 
aangegeven. 
Over twee locaties aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, worden 
uitspraken gedaan die van belang zijn. Als de Asfaltcentrale Gouda, oos-
telijk tegenover de binnenstad verdwijnt, wordt volgens de Gebiedsvisie 
een deel van het betreffende terrein aangewezen voor het behoud en de 
ontwikkeling van Stolwijkersluis; het andere deel wordt aangewezen voor 
het behouden en versterken tot ‘Groene Parel’.  
De voormalige scheepswerf Van Vlaardingen, westelijk tegenover de bin-
nenstad, wordt eveneens aangewezen voor het behouden en versterken 
tot ‘Groene Parel’. 
 
Programma Cultureel- en Havenkwartier inclusief Havensluis 
 

Teneinde de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het 
stadscentrum te bevorderen door het cultuurhistorisch erfgoed te benut-
ten, zijn in het verleden in Gouda diverse beleidsprogramma’s ontwikkeld, 
zoals het uitvoeringsprogramma voor het Cultureel- en Haven Kwartier en 
Hollandsche Waterstad. Overwogen is daarbij dat historische binnenste-
den gewilde vestigingslocaties zijn voor wonen en creatieve bedrijven. 
Particulieren zijn bereid om fors te investeren in historische panden. Ons 
cultuurhistorisch erfgoed is een aanjager van de lokale economie en een 
‘boost’ voor de concurrentie met andere centra. 
Er is met gemeentelijk beleid en particulier initiatief al veel tot stand ge-
bracht om Gouda beter bereikbaar te maken over het water. Zo is een 
groot aantal bruggen over de Binnen-Gouwe weer beweegbaar gemaakt. 
De Uiterste brug en de Sint Jansbrug zijn gerestaureerd. Ook het Amster-
dams Verlaat, de Donkere Sluis en de Stolwijkerschutsluis zijn gerestau-
reerd. Spectaculair was de recente restauratie van de onderdoorgang 
onder de Dubbele Buurt, waardoor de verbinding tussen de Haven en het 
water langs Achter de Sint Jan weer bevaarbaar is geworden. 
Er zijn aanlegsteigers aangebracht in de Haven, de Binnen-Gouwe en 
langs de Hollandsche IJssel, in het laatste geval uitgevoerd als ‘drijvende 
steigers’. Er zijn ook wandel- en fietsroutes aangelegd langs de IJssel. In 
bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle projecten die in de afgelopen 
20 jaar werden uitgevoerd of nog in uitvoering zijn. Niet alle projecten zijn 
al afgerond, het overzicht bevat ook de projecten die nog uit te voeren 
zijn, omdat hiervoor de financiering ontbreekt. 
 
Zuidelijk Stationsgebied 
 

Intussen is er een tegengestelde beweging op gang gekomen. Het Goud-
se stadscentrum is een regionaal centrum. Om zijn plek in de regio te 
behouden, wordt een nieuwe impuls nodig geacht. De ontwikkeling van 
‘harde’ centrumfuncties van Gouda richt zich de komende periode vooral 
op de Spoorzone, aan de noordzijde van de binnenstad. Hier is al veel in 
gang gezet. Aan de overzijde van het spoor is de Burgemeester James-
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singel verlegd, om ruimte te creëren voor een reeks van voorzieningen. 
Vanaf juni 2012 functioneert hier het ‘Huis van de Stad’. 
 

 
 

De relatie tussen het Zuidelijk Stationsgebied (Winkelgebied Vredebest) en het Veer-
stalgebied  

 
Voor het Zuidelijk Stationsgebied worden plannen ontwikkeld, in eerste 
instantie voor een oppervlak van 18.000 m2 aan nieuwe winkelvoorzie-
ningen; recent is, onder invloed van de recessie, dit oppervlak bijgesteld 
tot 11.000 m2. Hier zullen zich winkels moeten vestigen die door hun gro-
tere omvang geen plek meer kunnen vinden in de kleinschalige binnen-
stad. De bezoekers vanuit de noordelijke stadswijken zullen een parkeer-
plek kunnen vinden in een grote parkeergarage tegen het spoor. Bezoe-
kers van buiten de stad zullen met de trein worden aangevoerd en direct 
vanuit het station in dit winkelgebied kunnen aankomen. 
 
 

3.6 De realisering van het gemeentelijk bestaand beleid 
 
Stagnatie en onevenwichtigheid 
 

In 2009 is echter, min of meer op het laatste moment, de ontwikkeling van 
het Cultureel- en Havenkwartier aan de zuidzijde van de Goudse binnen-
stad nagenoeg tot stilstand gekomen. Dat is een ernstige zaak. Zonder 
een nieuw ontwikkelingsperspectief voor de zuidzijde van Gouda zal dat 
leiden tot een verdere verarming van de centrumfunctie van de stad. 
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Het gevolg is een onevenwichtige ontwikkeling van het historische stads-
centrum en het zuidelijke stadsrandgebied, c.q. van het overgangsgebied 
tussen stad en land. Dat leidt tot een vermindering van de totale attractivi-
teit van het stadscentrum. Wordt de ingezette beleidslijn van het project 
Cultureel- en Havenkwartier niet afgerond, dan komt het met elkaar opge-
bouwde uitvoeringsproces in een negatieve ontwikkelingsspiraal. Er zou 
dan sprake zijn van ‘weggegooid geld’.  
De ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied zal een ander ernstig 
gevolg hebben. Het hier te realiseren winkelgebied met de daarbij ge-
plande parkeeraccommodatie zal een grote trekkracht uitoefenen op het 
historische stadscentrum. De bestaande onevenwichtigheid tussen de 
noordelijke en zuidelijke delen van de binnenstad zal daardoor verder 
worden vergroot. 
Een deel van de raad heeft daarover zijn zorgen uitgesproken. De ontwik-
kelaar van het Zuidelijk Stationsgebied, Multi Vastgoed, heeft dit inder-
daad tijdens een oriënterende raadsbehandeling van zijn plannen in mei 
2011 aangegeven. Naar diens mening maken de plannen aan de noord-
zijde van de binnenstad het des te meer gewenst om ook het zuidelijke 
stadsdeel in ontwikkeling te nemen. De afronding van het Cultureel- en 
Havenkwartier aan de zuidzijde, met een nieuw en attractief front van de 
binnenstad aan de Hollandsche IJssel, vormt thans, nog meer dan voor-
heen, een noodzakelijke component voor de ontwikkeling van het Goudse 
stadscentrum als geheel.  
 
De motie van 30 juni 2011 
 

Er bestaat, samengevat, een grote noodzaak om het zuidelijke deel van 
de binnenstad te reanimeren: 
- de opening van de Havensluis zou de afronding betekenen van de 

jarenlange inspanningen en investeringen in het doorvaarbaar maken 
van de binnenstad;  

- de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg biedt perspectief voor het 
verkeersluw maken van het Veerstaltracé; 

- de naderende ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied zal de 
bestaande onevenwichtigheid tussen het noordelijke en zuidelijke 
deel van de binnenstad vergroten en zonder maatregelen tot ernstige 
complicaties leiden.  

Bovendien is dit het juiste moment voor de reconstructie van het Veer-
stalgebied, in verband met de combinatie van deze activiteit met de ver-
betering van de IJsseldijk. De aanvang van de realisatie van de dijkverbe-
tering is verschoven van 2012 naar 2016. De eindtijd is 2018/19. De com-
binatie van de dijkverbetering met het openen van de Havensluis en de 
reconstructie van het Veerstalgebied valt hiermee in de tweede volgende 
raadsperiode. De voorbereiding dient dus plaats te vinden in deze colle-
geperiode. 
In het coalitieprogramma voor 2010-2014 is echter het weer terugbrengen 
van de zuidelijke toegang tot de historische stadshaven om budgettaire 
redenen geschrapt. De gemeenteraad heeft zich bij dit standpunt van het 
college niet zonder meer neergelegd. In de raadsvergadering van 30 juni 
2011 is een motie aangenomen met de volgende inhoud:  
 

‘De raad van de gemeente Gouda, 
Overwegende dat: 
1. Ten aanzien van de zuidelijke toegang/Havensluis een taakstel-

ling is ingeboekt vanaf 2013; 
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2. Het college als ambitie heeft geformuleerd de zuidelijke toe-
gang/Havensluis te realiseren zodra deze kans zich voordoet; 

3 Deze ambitie zich bij voorkeur zou behoren uit te strekken tot een 
sluis met een beweegbare brug en overigens zoals beschreven 
als optie G of F in het memo van het college van 18 februari 2010; 

3. Het Goudse sluizen- en vaarwegenstelsel uniek is in omvang, 
aard en historiciteit en opening van de zuidelijke toe-
gang/Havensluis de cultuurhistorische waarde van het unieke 
Goudse sluizen- en vaarwegenstelsel in buitengewoon hoge mate 
versterkt; 

4. Deze cultuurhistorische waarde derdepartijen en marktpartijen 
perspectief kan bieden medeverantwoordelijkheid te willen dragen 
voor de opening van de zuidelijke toegang/Havensluis. 

Draagt het college op: 
1. De mogelijkheden van subsidie door derdepartijen, marktpartijen 

Europese en/of internationale instellingen te onderzoeken, en in 
het voorkomende geval met dergelijke partijen en/of instellingen 
gezamenlijk op te trekken ten einde financiering zeker te stellen;  

2. Met andere overheden, zoals de provincie Zuid-Holland en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, de mogelijkheden van syner-
gie en schaalvoordelen in kaart te brengen, mede in het kader 
van de dijkverbetering en -versterking, teneinde financie-
ring/realisering zeker te stellen. 

3. De raad van de vorderingen op de hoogte te stellen, voor het 
eerst in het kader van de voorjaarsnota 2012-2015.’ 

 
De Motie Gouda sterk a/d IJssel, voorjaarsnota 2012 
 

Niettemin constateerde de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 
van 2012 onvoldoende initiatieven met betrekking tot de uitvoering van de 
motie van 30 juni 2011. In de raadsvergadering van 20 juni 2012 is daar-
om een motie aangenomen met de volgende inhoud:  
 

‘De raad van de gemeente Gouda, 
Overwegende dat: 
- de ambitie om de Havensluis te openen in het Coalitieakkoord 

staat en het cultuurhistorische belang ervan is vastgelegd in de 
motie Tetteroo c.s. 

- in regionaal verband er het besef is dat het Hollandse vaarwe-
gennetwerk kansen biedt voor de toeristisch-recreatieve econo-
mie in het bijzonder en in het belang is voor het economisch ves-
tigingsklimaat in het algemeen 

- regionale samenwerking op het gebied van water ertoe bijdraagt 
dat Gouda toeristisch-recreatief en economisch sterker zal wor-
den 

- volgens de in 2011 aangehouden motie Veld c.s. Europese en 
Provinciale subsidies waar mogelijk dienen te worden benut om 
de economische kracht van Gouda en de regio te versterken 

- de dijkverzwaring in het kader van de Deltawet niet voor 
2016/2018 zal worden uitgevoerd 

Constaterende dat: 
- Gouda onder voorbehoud lid is van de Vereniging Regio Water – 

Randstad Waterbaan, die het historisch gegroeide vaarwegen-
netwerk in Holland wil herstellen en uitbreiden met nieuwe verbin-
dingen 
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- de Europese Unie in de meerjarenbegroting 2014-2020 middelen 
beschikbaar stelt voor regionale samenwerking en ontwikkeling 

- vóór 2014 moet worden aangegeven, dat we een beroep willen 
doen op Europese fondsen in de periode 2014-2020 

Spreekt uit dat: 
- Gouda lid blijft van de Vereniging Regio Water – Randstad Wa-

terbaan 
- Gouda ambtelijk en bestuurlijk actief participeert in de regiona-

le/provinciale overlegstructuren die verbonden zijn aan de Vereni-
ging Regio Water – Randstad Waterbaan 

- in 2013 er een projectaanvraag in regionaal verband wordt ont-
wikkeld waarbij economische, toeristische en cultuurhistorische 
aspecten worden meegenomen 

- in deze visie aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid 
in de regio worden versterkt waar de functie van de Havensluis 
onderdeel van uitmaakt 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

De motie is ondertekend door: 
 

Huibert van Rossum CDA 
Anita Engbers PvdA 
Gerard Schotanus ChristenUnie 
Michel Klijmij GroenLinks 
Johan Dijkxhoorn VVD 
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4 Plangebied 
 

4.1 Inventarisatie en historische achtergrond van de huidi-
ge situatie  

 
Onderstaand wordt de huidige situatie in onderdelen beschreven. Waar 
nuttig worden daarbij de historische achtergronden uiteengezet. 
 

 
 

Situatie in onderdelen 

  
1  Veerstal 
 

De Veerstal was van oorsprong een dijk langs de rivier. Na de stadwor-
ding kwam deze binnen de stadmuren te liggen. De Veerstal werd een 
binnenstraat, maar bleef fungeren als dijk. Karakteristiek zijn de opgangen 
van de Peperstraat en de Bogen naar de Veerstal. Tussen de Veerstal en 
de Hollandsche IJssel lag een stadsmuur met daarin de Tolpoort ter hoog-
te van de Westhaven, de Veerstalpoort of Waterpoort ter hoogte van de 
Peperstraat en de Rotterdamse Poort ter hoogte van de Bogen. De Veer-
stal vormde de voornaamste verbinding van de stad naar buiten. De ver-
binding met het buitengebied richting Rotterdam vond plaats via de Rot-
terdamse Poort, en vervolgens via een ophaalbrug over de Mallegatsluis. 
De verbinding met de rivier vond plaats via de Veerstalpoort; aan de bui-
tenzijde van de poort lag een loswal.  
De gebouwen langs de Veerstal vormen een belangrijke monumentale 
gevelwand, maar deze gevelwand lag achter de stadsmuur en vormde 
dus van origine niet een stadsfront aan de rivier. 
In de huidige situatie heeft de Veerstal geen betekenis meer in de relatie 
van de stad naar buiten. Achter de voormalige Rotterdamse Poort ligt nu 
het zogenaamde ‘Dode Stuk’; de straat loopt hier dood, omdat de ophaal-
brug over de sluis is verdwenen. 
De Veerstal is thans, over het tracé van de vroegere stadsmuur heen, 
verbreed met een parkeerstrook en een breed trottoir. De plek van de 
muur is alleen nog te herkennen door een afwijkende kleur van de bestra-
ting. Het oorspronkelijk karakter van de Veerstal als binnenstraat is ver-
dwenen. 
Tussen de Veerstal en de Nieuwe Veerstal (2) ligt een min of meer drie-
hoekig stuk terrein, waarop, ongeveer tegenover de Bogen, een nutsge-
bouw staat. Dit nutsgebouw, in de volksmond het ‘Elektriciteitshuis’, da-
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teert uit de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog, en heeft een bepaalde 
monumentaliteit. Hoewel monumentaal, heeft dit ‘Elektriciteitshuis’ echter 
een negatieve uitstraling: het is groot en lomp, het bevat geen ramen en 
het onderhoudt geen relatie met de omgeving. Het ‘Elektriciteitshuis’ fun-
geert als zodanig nog slechts voor een uiterst beperkt deel; het staat vrij-
wel leeg. 
 
 

 
 
IJsselfront van Gouda rond 1800 

 
Aan weerszijden van de rijbaan langs de Veerstal liggen parkeerstroken. 
Dit parkeren is storend, omdat het inligt tussen stad en rivier, en dus de 
relatie schaadt. 
Onder de Veerstal ligt tussen de Peperstraat en de rivier de voormalige 
duiker van de Kleine Volmolen. Deze duiker heeft betekenis in de water-
huishouding van de stad. 
 
2  Nieuwe Veerstal 
 

Tussen de Veerstal en de Hollandsche IJssel ligt een drukke stadsweg, 
Nieuwe Veerstal geheten. De Nieuwe Veerstal dateert van na de Waters-
noodramp van 1953. Deze stadsweg heeft de binnenstad van de rivier 
afgesneden en is door het alsmaar drukker wordende verkeer steeds 
storender geworden in de relatie van de stad met de rivier. Door de aan-
leg van de Zuidwestelijke Randweg zal de verkeersdruk op dit Nieuwe 
Veerstal-tracé sterk kunnen afnemen, waarbij het instellen van (eventueel 
wisselend) éénrichtingverkeer kan worden overwogen. Daarmee kan deze 
verkeersweg ter hoogte van de Veerstal worden versmald.  
 
3  Waterkering 
 

Aan de buitenzijde van de Nieuwe Veerstal staat een muur als waterke-
ring; deze muur zet zich als waterkering naar het oosten door als Goejan-
verwelledijk, en naar het westen als Schielands Hoge Zeedijk. Door deze 
muur is het zicht op de rivier minimaal; daarom is deze buitengewoon 
storend in de relatie stad-rivier. De muur is in slechte staat en instabiel. 
Bovendien dient de waterkering te worden verhoogd. Als onderdeel van 
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het project Verbetering IJsseldijk Gouda van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland zal de muur geheel gesloopt worden en vervangen door een 
nieuwe waterkering die aan de waterzijde van de IJsselkade wordt ge-
plaatst. 
 
4  Havensluis 
 

Ten oosten van de Veerstal ligt de Haven, die via de Havensluis de ver-
binding vormde tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Deze inmid-
dels verdwenen sluis en de directe omgeving daarvan hebben grote histo-
rische betekenis. De Haven en de Binnen-Gouwe maakten onderdeel uit 
van de belangrijkste vaarroute door Holland. 
 

 
 

Detail van de stadskaart uit de Atlas van Braun en Hogenberg van 1585  

 
De oorspronkelijke Havensluis omvatte één stel vloeddeuren, ter hoogte 
van het Tolhuis. Deze deuren functioneren als tweede kering achter de 
schuiven van de Havenduiker. Het water in de Haven kon in hoogte ver-
schillen met het overige grachtenwater. Daarvan werd gebruik gemaakt bij 
het doorspoelen van het stedelijke grachtensysteem, het zogenaamde 
‘schuren’. Bij dit schuren liet men bij een hoge waterstand op de IJssel de 
Haven vol met water lopen, waarna de Havensluis werd gesloten. Vervol-
gens werd, bij laag water op de IJssel, de Donkere Sluis geopend, zodat 
het water uit de Haven zich in het grachtenstelsel van de stad stortte en 
via een omweg weer terugstroomde naar de rivier. 
 
5  Mallegatsluis 
 

Ten westen van de ‘oude’ Veerstal en in het tracé van de Nieuwe Veerstal 
ligt de Mallegatsluis met daaraan een monumentaal gebouw met sluis-
wachterskantoor en -woningen. Ook deze sluis en de directe omgeving 
daarvan hebben grote historische betekenis. Aan de rivierzijde van de 
Mallegatsluis ligt in het Nieuwe Veerstal-tracé een vaste verkeersbrug. 
Deze verkeersbrug ligt boven de huidige kruinhoogte, en wel zó hoog, dat 
de vrije doorgang voor schepen precies zo hoog is als bij de geopende 
hefdeuren.  
De verkeersbrug over de Mallegatsluis heeft geen monumentale beteke-
nis. Aan de oostzijde van de brug ligt vóór de Veerstal een oprit. Deze 
oprit begint nabij de Westhaven, op niveau van de Veerstal, en stijgt naar 
de brug op een groen dijklichaam. Door omvang en dominantie is deze 
oprit buitengewoon storend in de relatie stad-rivier. In dit hoog-stedelijke 
beeld hoort een groen dijklichaam niet thuis; bovendien betekent dit groen 
verlies aan ruimte binnen een profiel dat zoveel andere nuttige functies 
zou kunnen hebben.  
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Detail van de stadskaart uit 1847 

 
De vloeddeuren van de Mallegatsluis zitten onder de verkeersbrug. Deze 
deuren en de aanliggende kademuren vormen, althans gedeeltelijk, een 
cultuurhistorisch artefact. Ze zouden in het kader van de dijkverbetering, 
samen met de buitenste hefdeuren in het portaal direct achter de brug, 
met enkele tientallen centimeters verhoogd moeten worden. Aan de 
stadszijde van de sluis is er de mogelijkheid om onder de brug door te 
lopen. 
 
6  Loswal / IJsselkade  
 

Aan de buitenzijde van het Nieuwe Veerstal-tracé ligt vanouds een loswal, 
oorspronkelijk bereikbaar via de Tolpoort. De loswal of IJsselkade is ver-
nieuwd in 1957, tegelijk met de aanleg van de verkeersweg, en daarbij 
verschoven richting rivier. De IJsselkade ligt op een fundering van ringen, 
‘puttenfundering’ genoemd. 
De IJsselkade is slecht bereikbaar, namelijk alleen via een 4,50 m brede 
coupure in de waterkerende muur, ter hoogte van de Westhaven. De IJs-
selkade heeft globaal een breedte van circa 12 m en ligt buiten de huidige 
waterkering en ver onder de kruinhoogte van de oprit. Op de IJsselkade 
zijn circa 20 parkeerplaatsen gesitueerd. De eerder genoemde doorloop 
onder de Mallegatbrug komt uit op een smalle richel langs de IJssel, en 
vandaar via een trapje op de IJsselkade. Deze richel maakt deel uit van 
de oude sluisconstructie en heeft enige monumentale betekenis. 
 
7  Oostzijde Veerstalgebied: Punt en Houtmansplantsoen 
 

Oostelijk van de Havensluis ligt het gebied van de Punt, een vroeger bas-
tion. Vrijwel alle gebouwen aan de Punt hebben de status van monument, 
en voornamelijk een functie als opslagruimte. Eén van deze gebouwen is 
de vroegere ‘Grote Volmolen’, waarbinnen voor industriële werkzaamhe-
den een groot verticaal rad door water werd aangedreven. Onder deze 
Volmolen door, tussen het water langs de Vijverstraat en de IJssel, loopt 
een volmolenduiker die enkele jaren geleden gerestaureerd is.  
In de huidige situatie loopt vanaf het gebied van De Punt de stadsweg 
naar het oosten omhoog naar het niveau van de Goejanverwelledijk. In dit 
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gedeelte staat tussen de stadsweg en de loswal het verlengde van de 
onder 3 genoemde waterkerende muur. De IJsselkade versmalt hier en 
houdt dan op. Het waterfront wordt verder gevormd door de voormalige 
graanmolen ‘t Slot.  
Het Houtmansplantsoen sluit hier aan met een ingang op de dijk. In dit 
plantsoen vindt in de zomermaanden een tweetal culturele evenementen 
plaats die van groot belang zijn voor de stad. Het betreft de Houtmans-
concerten en Gouda Culinair. Voorts heeft het Hoogheemraadschap van 
Rijnland het voornemen om hier een verbinding te maken tussen het wa-
ter langs de Vijverstraat en de Fluwelensingel. Deze verbinding dient in de 
eerste plaats ter verbetering van de waterkwaliteit van het grachtenwater. 
De verbinding zal tevens voor recreatievaart worden opengesteld. Daar-
mee kan dit water onderdeel uitmaken van de zogenaamde ‘Intieme vaar-
route’, een onderdeel van het project ‘Leven met water’, dat beoogt ook 
de smallere grachten in de binnenstad voor kleinere vaartuigen open te 
stellen. 
 
8  Westzijde Veerstalgebied: het Parkje aan het Buurtje 
 

Aan de westzijde van de brug over de Mallegatsluis sluit, ongeveer op 
gelijke hoogte, de Schielands Hoge Zeedijk aan. Deze dijk dient in het 
kader van de dijkverzwaring enigszins verhoogd te worden. 
Aan de voet van de dijk en direct ten westen van de Mallegatsluis ligt een 
parkachtig gebied. Hier lag vroeger een bastion. Onder het bastion liggen 
de fundamenten van de voorgangers van de huidige Mallegatsluis. Het 
gebruik van het parkje is extensief. 
In het parkje ligt het Schipperwachtlokaal, thans bekend als IJsselhuis; dit 
gebouwtje wordt gebruikt als dagcafé en, bij bijzondere gelegenheden, als 
Museumhavencafé voor het Binnenhavenmuseum. 
 
9  Asfaltcentrale Gouda 
 

Aan de overzijde van de rivier ligt de Asfaltcentrale Gouda, in de volks-
mond bekend als ‘Koudasfalt’. Het is een bedrijf met een groot oppervlak, 
voornamelijk benut voor de opslag, in grote hopen, van grondstoffen. 
Daarbovenuit steken de technische installaties. Dit bedrijf, dat al van ver 
vóór de Tweede Wereldoorlog dateert, wordt thans beheerd door KWS, 
onderdeel van Volker Wessels; de grond onder het bedrijf is in eigendom 
van Matex Vastgoed b.v., eveneens onderdeel van Volker Wessels. De 
grondstoffen voor het hier vervaardigde asfalt worden aangevoerd per 
schip. Het eindprodukt wordt afgevoerd per as via de Zuidelijke IJsseldijk. 
Hoewel het manoeuvreren van de schepen op de rivier en het lossen 
daarvan een zekere attractiviteit heeft, vormt de bedrijfsvoering een belas-
ting voor het wonen in de omgeving. De provincie voert een procedure 
met het bedrijf om de milieuoverlast aan banden te leggen, althans binnen 
de gestelde regels te houden. Maar zelfs als dit gelukken zou, moet wor-
den gesteld dat de Asfaltcentrale, zo dicht bij de buurtschap Stolwijker-
sluis en het hoogwaardige stedelijke wonen aan de overkant, door de 
jaren heen te grootschalig, te arbeidsextensief en te milieubelastend is 
geworden en derhalve hier allang niet meer past. 
 
10  Locatie Van Vlaardingen 
 

Deze voormalige scheepswerf ligt thans ongebruikt terzijde en staat al 
geruime tijd te koop. 
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4.2 Waardevolle elementen, potenties, storende elementen 
en kansen 

 
Waardevolle elementen en potenties in de huidige situatie 
 

- de relatie van de binnenstad met de rivier en het landelijke gebied 
aan de overzijde; 

- de gevelwand langs de Veerstal; 
- het Tolhuis en de Sluiswachterswoning van de voormalige Ha-

vensluis; 
- de Mallegatsluis en de directe omgeving met aan de oostzijde het 

gebouw van de Sluiswachterswoningen; 
- het tracé van de vroegere stadsmuur, met de daarin gelegen 

poorten; 
- het nog zichtbare gegeven dat de Veerstal vroeger de dijk langs 

de rivier vormde; 
- het niet meer zichtbare gegeven dat de Veerstal oorspronkelijk 

een binnenstraat was, aan de binnenzijde van de stadsmuur; 
- het niet meer geheel zichtbare gegeven dat de Veerstal de voor-

naamste relatie van de stad met de rivier vormde; 
- het inmiddels niet meer zichtbare gegeven dat de Veerstal de 

hoofdverbinding vormde van de stad met de omgeving; 
- de volmolenduiker tussen de Peperstraat en de rivier; 
- de volmolenduiker tussen de Punt en de rivier; 
- het Houtmansplantsoen met de daarin gelegen muziekkoepel, 

waar de nu al in de zomer georganiseerde evenementen verder 
kunnen worden uitgebouwd; 

- het parkje aan de westzijde van de Mallegatsluis dat samen met 
het voormalige Schipperswachtlokaal, thans bekend als IJssel-
huis, een met het Houtmansplantsoen vergelijkbare functie kan 
krijgen. 

 
Storende elementen in de huidige situatie 
 

- de huidige ringweg over de Nieuwe Veerstal; 
- de oprit naar de brug over de Mallegatsluis als verhoogd zand-

lichaam; 
- het groene talud van de oprit dat aan de stadszijde een vreemd 

element en verspilde ruimte is; 
- het ‘Elektriciteitshuis’ dat een negatieve uitstraling naar de omge-

ving heeft; 
- de waterkerende muur; 
- het parkeren aan de Veerstal;  
- het parkeren aan de loswal / IJsselkade; 
- de slechte bereikbaarheid van de loswal / IJsselkade; 
- de inklemming van de sluiswachterswoning bij de vroegere Ha-

vensluis door het tracé van de Nieuwe Veerstal; 
- de Asfaltcentrale Gouda door zijn grootschaligheid en zijn te hoge 

milieubelasting. 
 
Kansen die de huidige situatie biedt 
 

- Als gevolg van de noodzakelijke dijkverzwaring moet de situatie in 
het stadsfront drastisch worden aangepakt; de huidige waterke-
rende muur moet geheel worden vernieuwd; dit leidt tot de nood-
zaak om een belangrijk deel van het stadsfront te reconstrueren; 
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- Als gevolg van de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg in het 
buitengebied kan de verkeersfunctie van het huidige Nieuwe 
Veerstal-tracé worden verlaagd; dit kan leiden tot reconstructie, 
met name versmalling van dit tracé. Het is wellicht mogelijk om 
het gehele Veerstal-tracé in te richten volgens het principe van 
Largas (langzaam rijden gaat sneller). Largas is een concept om 
wegen dusdanig in te richten, dat automobilisten weliswaar niet 
hard rijden, maar toch sneller kunnen doorstromen.  

- De voorgenomen aanleg van een nieuwe Havensluis kan worden 
gecombineerd met de dijkverzwaring en met de reconstructie van 
de stadsweg, als gevolg van de aanleg van de Zuidwestelijke 
Randweg. Door combinatie van deze werken ontstaat een bespa-
ring, door werk met werk te maken. Bovendien behoeft de weg in 
dat geval niet langer dan nodig te worden afgesloten. 

- De locatie van de Asfaltcentrale heeft grote potenties voor func-
ties die voor het zuidelijke deel van de binnenstad van belang 
kunnen zijn. Het zou goed zijn, indien de eigenaren verplaatsing 
zouden overwegen, in welk geval zij wellicht in het toekomstbeeld 
voor de locatie betrokken zouden kunnen blijven. 

- Ook de locatie Van Vlaardingen kan een belangrijke rol vervullen 
in een opwaardering van het zuidelijke deel van de Goudse bin-
nenstad. 
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5 Structuurschets 
 

5.1 De algemene lijn 
 
In hoofdstuk 1 (Inleiding) werd uiteengezet hoezeer, door de dreiging van 
het hoge water op de rivier, door ontwikkelingen in het verkeer, door de 
trekkracht van de stadsuitbreidingen, maar in feite vooral door onacht-
zaamheid, de aantrekkelijkheid van het zuidelijke deel van de binnenstad 
en het IJsselfront achteruit is gegaan. De ontwikkelingen aan de noordzij-
de van de binnenstad dreigen het gebied bezuiden de Markt thans nog 
meer op achterstand te zullen zetten.  
In hoofdstuk 2 (Achtergronden) werd geschetst, over welke kwaliteiten het 
zuidelijke deel van de historische binnenstad van Gouda beschikt.  
In hoofdstuk 3 (Bestaand beleid) werd uiteengezet welk beleid er in de 
loop der tijd is ontwikkeld om de Hollandsche IJssel en het rivierfront aan-
trekkelijker te maken, welke maatregelen er zijn genomen om de binnen-
stad weer doorvaarbaar te maken, alles teneinde het zuidelijke stadsdeel 
nieuw leven in te blazen, en hoe dat alles, eigenlijk op het laatste mo-
ment, door geldnood lijkt te mislukken. 
In hoofdstuk 4 (Plangebied) is beschreven welke de waardevolle en sto-
rende elementen binnen het IJsselfront zijn en welke kansen er zijn voor 
een revitalisering van dit gebied en een wijde omgeving daarvan.  
In het onderhavige hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze het Veer-
stalgebied en de omgeving daarvan zich kunnen ontwikkelen, hoe hier 
een nieuwe levendigheid kan ontstaan, hoe het gebied aantrekkelijker kan 
worden voor bezoekers en bewoners en hoe het daarmee opnieuw een 
belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de stadseconomie. 
 

Vooropgesteld is daarbij wel het volgende. 
Het is niet alleen een kwestie van geld geweest dat het zuidelijke deel van 
de binnenstad een grote achterstand heeft opgelopen ten opzichte van de 
rest van de oude stad. Het is begonnen met een onderwaardering van de 
essentiële bestaande kwaliteiten van dit stadsdeel. Vervolgens is het on-
achtzaamheid geweest voor de negatieve spiraal waarin dit stadsdeel zich 
bevond. Thans lijkt het er op dat, nu het er op aankomt, gebrek aan mid-
delen ons noopt tot het missen van een unieke gelegenheid om de zuide-
lijke binnenstad te revitaliseren. Die kans wordt geboden door de nood-
zaak om de dijken aan de noordzijde van de Hollandsche IJssel te ver-
sterken. Als de kans wordt gemist om daarin mee te liften, zal de zuidelij-
ke binnenstad verder voortgaan in een negatieve spiraal, zodat de achter-
stand welhaast onoverbrugbaar wordt. 
Deze visie beschrijft de maatregelen die ter beschikking staan om het 
Veerstalgebied en een wijde omgeving daarvan nieuw leven in te blazen. 
De investering in de opening van de Havensluis is daarbij één van de 
middelen om een sterke impuls te geven aan de ontwikkeling van het 
gebied tussen de Markt en het IJsselfront. waar door nieuwe bedrijvigheid 
weer een natuurlijke looproute kan ontstaan van de Markt naar de rivier. 
Maar dat is niet een doel op zich. Het gaat bij de revitalisering van dit 
stadsdeel vooral om het benutten van de kansen die zich daarna zullen 
voordoen. Die kansen kunnen alleen worden benut als de stad er klaar 
voor is. Dat vergt naast de kosten van de geschetste maatregelen, ook 
flankerend beleid (niet alles kost geld). Maar vooral vergt dit aandacht en 
interesse en alertheid. En dat moet zeker het geval zijn, als er in de stad 
andere ontwikkelingen plaats vinden die, hoe nuttig op zichzelf ook, een 
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negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van het zuidelijke 
stadsdeel.  
Het is een teken aan de wand dat, bij de behandeling in de raad van het 
plan voor het Zuidelijk Stationsgebied, de ontwikkelaar van dit plan de 
raad er op wees dat de plannen in de omgeving van het station het des te 
meer gewenst maken om ook de stadsdelen ten zuiden van de Markt in 
ontwikkeling te nemen. 
 
 

5.2 De eerste fase van de reconstructie, globaal samenval-
lend met de werken aan de dijkverbetering 

 
Uitgangspunten zijn dat de Havensluis wordt gereconstrueerd en dat het 
tracé van de Nieuwe Veerstal wordt aangepast aan de nieuwe verkeers-
functie. Daarmee ontstaan geweldige mogelijkheden om het gehele stads-
front te reconstrueren en te verbeteren. 
De sleutel tot de reconstructie van het Veerstalgebied vormt het gegeven 
dat de huidige hoogwatermuur wordt afgebroken in het kader van de dijk-
verbetering en deze wordt vervangen door een nieuwe waterkering aan 
de buitenzijde van de IJsselkade. Deze nieuwe waterkering zal hoger dan 
de oude zijn. Maar om de relatie tussen stad en rivier niet verder te ver-
slechteren heeft het hoogheemraadschap het voornemen om de bovenste 
meter van deze waterkering flexibel of opbouwbaar uit te voeren. Per 
saldo zal hierdoor in normale omstandigheden het zicht op, en de relatie 
met de rivier verbeteren. 
Voorts kan de huidige brug over de Mallegatsluis vervangen worden door 
een brug met eenzelfde peilhoogte als de toekomstige brug over de Ha-
vensluis; beide bruggen zouden in dat geval beweegbaar dienen te zijn, 
om de vrije doorvaart door de sluizen te behouden. Dat zou inhouden dat 
de oprit en het talud van het (te reconstrueren) Nieuwe Veerstal-tracé kan 
verdwijnen en dat het gehele gebied tussen de beide sluizen op één zelf-
de hoogte kan worden gebracht. Het plateau dat daarmee ontstaat zal 
dan een niveau kunnen hebben van ongeveer 3,45 +NAP, ofwel 1,20 m 
t.o.v. het peil van de Veerstal (circa 2,25 +NAP). 
Tussen de Veerstal en het nieuwe plateau kan een deel van de stads-
muur worden gereconstrueerd tot iets onder ooghoogte ten opzichte van 
het peil van de Veerstal, dat wil zeggen tot een hoogte van ongeveer 1,50 
m (circa 3,75 +NAP). In de ‘stadsmuur’ wordt, tegenover de Peperstraat, 
een opening gemaakt als herinnering aan de Veerstalpoort, met een trap 
naar het plateau. De Veerstal wordt daarmee weer een ‘binnenstraat’ en 
de nieuwe ‘Veerstalpoort’ wordt het punt waarop men van ‘binnen’ naar 
‘buiten’ de stad kan gaan, zoals vroeger het geval was. Vanaf de verdie-
pingen van de woningen, waar doorgaans de woonkamers liggen, wordt 
het uitzicht op de Krimpenerwaard, over de rivier heen, niet gestoord. 
Het niveauverschil van 1,20 m is dan, via de openingen in de ‘stadsmuur’ 
precies goed voor een visuele relatie tussen de Veerstal en het plateau, 
c.q. het gebied buiten de stad. Het nieuwe plateau ligt dan immers, con-
form de vroegere situatie, buiten de ‘stadsmuur’ en behoort tot het gebied 
van de rivier. 
Op het nieuwe plateau ligt het tracé van de gereconstrueerde en versmal-
de Nieuwe Veerstal, aansluitend op de nieuwe (ophaal)bruggen over de 
Mallegatsluis en de Havensluis. Dit nieuwe tracé zou kunnen worden 
aangelegd volgens het principe van Largas, waarbij mogelijk wisselend 
éénrichtingverkeer zou kunnen worden ingesteld, via verkeerslichten te 
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regelen, voor de totale lengte van de gereconstrueerde stadsweg over het 
plateau. 
Het ‘Elektriciteitshuis’ kan worden afgebroken; dit terrein kan worden toe-
gevoegd aan het plateau. Op het plateau kan behalve het tracé van de 
Nieuwe Veerstal ook een complex van terrassen worden aangebracht, 
behorende bij mogelijke horeca aan de Veerstal. Ter plaatse van het 
vroegere ‘Elektriciteitshuis’ komt een nieuw te bouwen horecapaviljoen. 
Dit paviljoen is dan lager dan het vroegere ‘Elektriciteitshuis’, en modern 
en spraakmakend.  
 

 
 

De rest van het plateau kan worden ingericht als evenementengebied. Het 
plateau wordt ten oosten van de nieuwe Havensluis en ten westen van de 
Mallegatsluis nog een stuk doorgetrokken. Pas dán komen er hellingen 
omhoog naar enerzijds de Goejanverwelledijk en anderzijds de Schie-
lands Hoge Zeedijk. Ook aan deze verlengde delen van het plateau kun-
nen horecaterrassen worden gesitueerd, te bedienen vanuit de bestaande 
gebouwen aan de Punt en vanuit het Schipperswachtokaal. 
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Over de gehele lengte van het plateau en de beide verlengingen daarvan 
dient een flexibele hoogwaterkering te worden toegepast. De vaste on-
derbouw daarvan zal een hoogte hebben van 3,90 +NAP, ruim voldoende 
waakhoogte bij normaal hoog water. Daarmee steekt de vaste kering tot 
ongeveer 0,45 m boven het verhardingsniveau van het plateau uit, zodat 
de rivieroever goed bereikbaar is vanaf het niveau van het plateau. Het 
flexibele deel van de kering stijgt vanuit de vaste onderbouw omhoog 
wanneer hoog water dit noodzakelijk maakt. De totale kering krijgt daar-
mee een hoogte van 4,91 +NAP. Een variant is dat de hoogwaterkering 
handmatig vanuit de vaste onderbouw wordt opgebouwd, wanneer de 
waterstand op de rivier daartoe noodzaakt. Deze flexibele of opbouwbare 
hoogwaterkering wordt geplaatst aan de rivierzijde van de IJsselkade, 
zodat het gehele stedelijke gebied hoogwatervrij ligt. Ook bij de verlengin-
gen van het plateau buiten de beide sluizen dient deze flexibele hoogwa-
terkering te worden toegepast, zodat bij normale omstandigheden altijd 
het uitzicht vanaf de terrassen over de rivier gewaarborgd blijft. Het hoog-
heemraadschap heeft het voornemen om een deel van deze flexibele 
kering met de genoemde hoogtematen te bekostigen. 
 
 

 
 
Huidige doorsnede A – A over het Veerstalgebied 

 
 

 
 
Doorsnede A – A over het Veerstalgebied, conform de Structuurschets Veerstalgebied 

 
Onder het plateau kan een parkeergarage gebouwd worden in één, even-
tueel in twee lagen met circa 100, respectievelijk 200 parkeerplaatsen. 
Daarmee kan het gehele openbare gebied van de Veerstal parkeervrij 
worden. Bovendien zal daarmee extra parkeergelegenheid ontstaan ten 
behoeve van bewoners en bezoekers van het zuidelijke deel van de bin-
nenstad. 
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De zone tussen de te reconstrueren stadsweg en de flexibele waterkering 
kan worden ingericht als rivierkade annex boulevard en loswal. Eventueel 
kan dit gebied een licht niveauverschil vertonen met de rest van het pla-
teau. Vanaf de IJsselkade kan tijdens evenementen via een pontje voor 
voetgangers en eventueel ook fietsers een verbinding onderhouden wor-
den met de overzijde van de rivier. Ook kan van hieruit een passagiers-
dienst de relatie over water verzorgen tussen Gouda en andere steden, 
zoals Oudewater en Rotterdam. 
In combinatie met het verbeteren van de IJsseldijk kan tussen de Malle-
gatsluis en de loswal van CRODA een nieuwe kade gecreëerd worden. 
Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan de groei van het aantal ho-
telschepen die Gouda (willen) bezoeken. Dit is een trend waarmee ver-
schillende andere gemeenten, waaronder Arnhem, rekening houden. 
Voorgesteld wordt om de nieuwe kade 'Sint Olevaerskade'  te noemen 
naar de kapel van Sint Olevaer, de beschermheilige van de schepelingen, 
die ooit op deze plek heeft gestaan.  
Met deze eerste fase van de reconstructie van het Veerstalgebied wordt 
de vaarverbinding door de binnenstad hersteld, wordt de relatie van de 
binnenstad met de rivier vernieuwd, en ontstaat een levendig rivierfront. 
 
 

5.3 De tweede fase van de reconstructie 
 
Geweldige kansen zou een verplaatsing van de Asfaltfabriek Gouda bie-
den. Er zou in dat geval een groot terrein vrijkomen dat van uitzonderlijke 
betekenis kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het zuidelijke deel 
van de binnenstad. In dat geval zou het een grote fout zijn als de stad de 
dan ontstane mogelijkheden niet zou benutten, en bijvoorbeeld gemaks-
halve zou kiezen voor woningbouw op deze locatie. 
Er doen zich op dit terrein mogelijkheden voor die zich laten vergelijken 
met de Bataviawerf annex Bataviastad te Leleystad, het Archeon te Al-
phen aan den Rijn, en het Buitenmuseum te Enkhuizen. Er zal hier een 
evenement kunnen ontstaan met een hoge concentratie van bezoekers, 
gevoed vanuit het zuidelijke deel van de binnenstad. Een slanke, hoog 
over de rivier gesitueerde beweegbare voetbrug tussen de Punt bij molen 
‘t Slot en de Koudasfaltlocatie kan zorgen voor een directe verbinding met 
de binnenstad. Ook is dan te denken aan een opwaardering van het in 
fase 1 ontwikkelde pontje, waarmee de relatie tussen de stad en dit eve-
nemententerrein fysiek wordt verzorgd, zoals te Enkhuizen het geval is. 
Het zuidelijke deel van de binnenstad zal van deze bezoekersaanwas 
groot profijt kunnen hebben, door hogere omzetten van horeca- en win-
kelvoorzieningen en door een verhoging van het museum- en Sint Jans-
bezoek, kortom door een verdere verlevendiging van het gehele Cultu-
reel- en Havenkwartier. De ontwikkeling van het Koudasfaltterrein tot een 
evenemententerrein zou precies het tegenwicht kunnen vormen tegen de 
thans voorgenomen ontwikkelingen aan de noordzijde van de binnenstad. 
Er moet rekening mee worden gehouden dat deze mogelijkheid zich over 
een niet al te lange termijn zal kunnen voordoen. De verdere groei van 
Koudasfalt is door de terreinomstandigheden niet mogelijk en vanuit het 
milieuaspect door de provincie aan banden gelegd. Daarmee is een situa-
tie ontstaan die er welhaast onvermijdelijk toe leidt dat Koudasfalt ver-
plaatst zal worden naar een andere locatie.  
Ook de locatie Gouderaksedijk, waaronder de voormalige scheepswerf 
Van Vlaardingen, heeft potentie om ontwikkeld te worden in de tweede 
fase. De daar aanwezige kades kunnen gebruikt worden door schepen 
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van de 'Bruine vloot', wat tevens een mooi beeld oplevert vanaf de IJssel-
kade. Het schiereiland, waar nu steenhouwer Ben Overkamp is gevestigd, 
biedt een fantastisch uitzicht op 'Gouda aan de IJssel' en in de toekomst 
is een horeca- of anderszins publieke gelegenheid daar mogelijk beter op 
zijn plaats. 
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6 Financiële onderbouwing 
 
Bij het in 2011 opgestelde Stappenplan ‘Gouda Sterk aan de IJssel’ is een 
notitie gevoegd met de titel ‘Financiële gevolgen van het openen van de 
Havensluis en de reconstructie van het Veerstalgebied’. Deze notitie is te 
vinden op <www.goudasterkaandeijssel.nl>. De basis voor deze bereke-
ning was het door het onderzoeksbureau Triple E ontwikkelde rekenmo-
del, als uitgewerkt in de studie ‘Een kern van water’. Deze studie werd 
uitgevoerd in opdracht van Het Gouds Watergilde.  
De hoofdlijn van de berekening met betrekking tot het Stappenplan ‘Gou-
da Sterk aan de IJssel’ was, dat er is nagegaan hoe en binnen welke tijd 
het voor de uitvoering van dit plan benodigde kapitaal zou kunnen worden 
terugverdiend. Daarbij werd nog niet gerekend met eventuele te verlenen 
subsidies door provincie, rijk of Europa, hoewel dat wel een zeer reële 
optie is. 
Inmiddels is er ruim een jaar verstreken, zodat deze berekening niet meer 
geheel up te date is. Niet alleen zijn de rente- en inflatiepercentages lager 
geworden, ook de in de berekening aangehouden belastingtarieven zijn 
gewijzigd, of zullen op korte termijn worden aangepast bij het aantreden 
van een nieuw kabinet. Gezien de kabinetsformatie die op dit moment 
plaatsvindt, heeft het actualiseren van de berekening uit 2011 thans dus 
weinig zin. Niettemin zijn de in 2011 gevonden resultaten nog voldoende 
actueel om daaruit conclusies te trekken met betrekking tot deze Struc-
tuurschets. 
 

Het zijn verschillende partijen die bijdragen in, dan wel profiteren van dit 
plan. Eén van die partijen is de gemeente, die een groot deel van de in-
vesteringen zal doen en anderzijds ook OZB en leges heft. Een andere 
partij is de burger die profiteert van een hogere waarde van zijn onroerend 
goed, die investeert en onderneemt en daardoor winst maakt. Een derde 
partij is de rijksoverheid die belastingen heft, zoals BTW, overdrachtsbe-
lasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Met elkaar vormen 
deze verschillende belanghebbenden nog een vierde partij, namelijk de 
maatschappij. De berekening betrof in eerste instantie de gezamenlijke, 
dus maatschappelijke investering en terugverdiening. Niettemin werd er 
ook aandacht gegeven aan de gemeentelijke investering en terugverdie-
ning. 
De conclusie die uit deze berekening kon, en nog steeds kan, worden 
getrokken, is dat de eerste fase van het plan, met het openen van de Ha-
vensluis en de reconstructie van het Veerstalgebied, maatschappelijk 
gezien uiterst rendabel zal zijn. Zelfs zonder verwerving van enige subsi-
die worden de kosten van de gehele onderneming in zeer korte tijd terug-
verdiend. 
Uitsluitend bezien vanuit de gemeentelijke optiek zullen echter de jaarlijk-
se opbrengsten de investeringen in dit plan niet neutraliseren. Maar dit 
kan ook nooit een optie zijn. De gemeente mag niet de taakstelling heb-
ben om uitsluitend winst te maken op zijn investeringen. Het gemeentelij-
ke beleid dient immers voorwaardenscheppend te zijn, en een algemeen 
maatschappelijk belang te dienen. 
 

Dat neemt niet weg dat er flinke investeringen zullen moeten plaats vin-
den. Bovendien is het wenselijk dat die investeringen in betrekkelijk korte 
tijd gedaan worden, wil er althans geprofiteerd kunnen worden van het 
‘momentum’ dat zich aandient door het mogelijk samenvallen van een 
aantal werkzaamheden in het raakvlak van de binnenstad met de Hol-
landsche IJssel. Het zou veel geld besparen als de zo wenselijke herope-
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ning van de Havensluis en de reconstructie van het Veerstalgebied zou-
den kunnen samenvallen met de dijkverzwaring en de door het gereed-
komen van de Zuidwestelijke Randweg mogelijk geworden verkeerskun-
dige herinrichting van het Nieuwe Veerstaltracé. Dit ‘momentum’ mag niet 
gemist worden, doordat de gemeente Gouda over onvoldoende middelen 
beschikt. 
 

Het is daarom zeer wenselijk dat dit project in aanmerking komt voor sub-
sidie vanuit de provincie, het rijk en Europa. Dit project past uitstekend 
binnen het door die instanties geformuleerde beleid en komt derhalve 
optimaal voor subsidie in aanmerking. In dit geval gaat het om een voort-
zetting van de eerdere beleidsdoelstellingen inzake het Cultureel- en Ha-
venkwartier, gericht op het genereren van activiteiten van verschillende 
partijen die bijdragen aan de gemeenschap. Bovendien is er veel werkge-
legenheid in de recreatieve sector mee gemoeid. De uitwerking van dit 
thema is te beschouwen als een stuk ‘gebiedsontwikkeling’, waaraan be-
halve publieke ook private partijen kunnen deelnemen. 
 

Voor de uitvoering van de tweede fase van deze structuurschets zijn nog 
geen financiële berekeningen gemaakt. 
 



Gouda  sterk  aan de IJssel 

 
 

 
 
Platform Binnenstad en haar Randen 
Het Gouds Watergilde 
Stichting Gouda Waterstad 

42 

7 Informatie aan omwonenden 
 
In het kader van de betrokkenheid met en het draagvlak voor de in deze 
Structuurschets aangegeven ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren op 
verschillende wijzen omwonenden en andere belanghebbenden geïnfor-
meerd en geraadpleegd. 
 

1 Op 25 november 2009 zijn door het Platform Binnenstad en de 
Stichting Gouda Waterstad diverse betrokken omwonenden uitgenodigd 
in het Schipperswachtlokaal om van gedachten te wisselen over het ope-
nen van de Havensluis. Dit heeft tot wisselende reacties geleid, maar over 
het algemeen was de reactie positief. 
 

2 Op 16 juni 2011 is door Het Platform Binnenstad en de Stichting 
Gouda Waterstad een zogenaamde expertmeeting bij van Lanschot Ban-
kiers georganiseerd. Bij deze expertmeeting waren diverse vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven (makelaars, projectontwikkelaars, woning-
corporaties) en van diverse bestuursorganen (gemeente, provincie, hoog-
heemraadschap) aanwezig om, naar aanleiding van de voordrachten van 
drie gastsprekers, met elkaar van gedachten te wisselen over de moge-
lijkheden van herontwikkeling van het IJsselfront. 
 

3 Op 26 juni 2011 werd door het Watergilde de jaarlijkse Watercon-
ferentie georganiseerd die geheel in het teken stond van de Havensluis. 
Tijdens deze Waterconferentie werd door drie sprekers het belang van het 
heropenen van de Havensluis uiteengezet aan deelnemers vanuit vele 
waterschappen, raadsleden, Goudologen, mensen van het lokale bedrijfs-
leven en andere belangstellende burgers. 
 

4 Op 22 juni 2012 werd door het Platform Binnenstad, Het Gouds 
Watergilde en Stichting Gouda Waterstad in het kader van de Waterstad-
dagen een talkshow gehouden. Hier waren negen gastsprekers aanwezig 
die aan de hand van drie filmpjes met elkaar en het publiek in gesprek 
gingen over nut en noodzaak van ‘Gouda Sterk aan de IJssel’. Het publiek 
bestond uit omwonenden en andere geïnteresseerden. 
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8 Verdere voortgang 
 
Deze Structuurschets Veerstalgebied is opgesteld door het Platform Bin-
nenstad en haar Randen, Het Gouds Watergilde en de Stichting Gouda 
Waterstad, op verzoek van een aantal leden van de raad van de gemeen-
te. In feite is dit de realisering van de stappen 2 en 4 uit het Stappenplan. 
 

De betrokken raadsleden willen bevorderen dat deze Structuurschets 
wordt opgenomen in de programma’s van de diverse politieke partijen in 
Gouda, zodat het een deel van het collegeprogramma van het volgende 
college van burgemeester en wethouders kan vormen. Intussen kan het 
huidige college dit plan overnemen, het beleid richten op de uitvoering 
daarvan, daarover betrokkenen en belanghebbenden raadplegen, en 
stappen ondernemen om daarvoor provinciale, landelijke en Europese 
subsidies in de wacht te slepen. 
 

In dit traject is een aantal momenten van essentieel belang. Het gaat om: 
 

- Europese subsidieregeling  - 2013 
- politieke partijprogramma’s      - vóór de zomer van 2013 
- raadsverkiezingen      - maart 2014 
- coalitievorming   - direct na de verkiezingen 
- dijkverbetering:   
 - bestuursconvenant, voor- 
   keursalternatief  - 2

e
 helft 2012 

 - procedure MER, project- 
   plan, bestemmingsplan - 2013 – 2015 
 - start uitvoering  - 2016 – 2017 
 - dijkverbetering gereed  - 2018 – 2019 
 

Het is niet uitgesloten dat in het tijdstraject van de dijkverbetering een 
aanpassing plaats vindt. Niettemin kan, gezien de planning van de be-
stuursconvenant en het voorkeursalternatief, worden geconstateerd dat 
het de hoogste tijd is om te profiteren van het ‘momentum’ dat zich thans 
aandient. 
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9 Conclusie 

 
Een stad kan zich pas goed ontwikkelen als er een balans is tussen de 
kwaliteit van het wonen, het werken, de recreatie en het cultuuraanbod. 
Voor Gouda zijn daarin de kwaliteit van de historische binnenstad en de 
unieke ligging daarvan aan rivier en open landschap cruciaal. 
Er is bovendien een nieuwe ontwikkeling in Nederland ontstaan om oude 
historische waterwegen en stadshavens weer toegankelijk te maken voor 
de grote en kleine scheepvaart. Daarbij krijgen de historische scheepsty-
pen door hun beeldkwaliteit een bijzondere positie. Recreatie, vooral op 
het gebied van cultuurhistorie en water, is een groeimarkt. 
Met deze achtergrond is het welhaast vanzelfsprekend dat de relatie van 
de oude Goudse binnenstad met de rivier weer wordt hersteld. De recon-
structie van het Veerstalgebied en het terugbrengen van de zuidelijke 
toegang tot de historische stadshaven zal voor de binnenstad een nieuwe 
impuls betekenen. Het effect van het weer terugbrengen van het stads-
front aan de IJssel en de Havensluis is veel breder dan alleen het bieden 
van toegang van boten tot de binnenstad. Het gaat om de noodzakelijke 
revitalisering van dit deel van onze historische binnenstad. En het gaat 
om het herstel van evenwicht dat verstoord dreigt te worden door de ont-
wikkeling van het zuidelijk stationsgebied. 
Door een functionerend historisch stadshavengebied zal het hele zuidelij-
ke deel van de binnenstad opnieuw gaan leven. Dat zal ook zijn invloed 
hebben op een wijde omgeving. Met name kan daarvan het tegenover de 
stad liggende deel van het gebied Stolwijkersluis profiteren, waar het ach-
terland voor kleine schepen bereikbaar is geworden na de restauratie van 
de Stolwijkerschutsluis. Zo gaat de betekenis van het herstel van de rela-
tie tussen de Goudse binnenstad en de Hollandsche IJssel nog veel ver-
der. Het gaat om een gebiedsgerichte ontwikkeling met een grote regiona-
le component. Daarbij komen beleidsthema’s aan bod als economie, re-
creatie, toerisme, cultuur(historie), natuur, milieu, landschap en water, 
allemaal thema’s die provinciaal, nationaal en zelfs Europees in de be-
langstelling staan. 
Het weer terugbrengen van de zuidelijke toegang tot de historische stads-
haven van Gouda en de reconstructie van het Veerstalgebied vormen de 
afronding van een 25-jarig burgerinitiatief en 20 jaar gemeentelijk beleid. 
Ze komen beide in een stroomversnelling door het dijkverbeteringspro-
gramma dat langs de noordzijde van de Hollandsche IJssel zal worden 
uitgevoerd. De realisatie van de zuidelijke toegang kan in samenhang met 
de dijkverbetering worden meegenomen voor beduidend lagere kosten 
dan als afzonderlijk project. Er kan immers werk met werk gemaakt wor-
den. Tegelijkertijd kan, door de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg, 
het Veerstalgebied met de IJsselkade verkeersluw worden gemaakt en 
kan daar een nieuw, levendig stadsfront aan de Hollandsche IJssel tot 
stand komen. Dit is de grote kans, het ‘momentum’. Het dijkverbeterings-
project langs de Hollandsche IJssel kan dienen als vliegwiel.  
Er is dus alle reden om gezamenlijk uitvoering te geven aan de motie van 
30 juni 2011. En men is precies op tijd. De dijkverbetering zal pas plaats-
vinden in de eerste en tweede volgende raadsperiodes. De huidige 
raadsperiode kan dus nuttig gemaakt worden met de voorbereiding en 
uitvoering van dit plan en met het verkennen van de potentiële financie-
ringstrajecten. Laat men deze kans schieten, dan ontneemt men de histo-
rische binnenstad van Gouda een unieke mogelijkheid om zich aan te 
passen aan veranderende omstandigheden en zich te vernieuwen. 
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Bijlage 1: 
Uitgevoerde en nog uit te voeren projecten  
 
Onderstaande inventarisatie betreft de projecten die aansluiting hebben 
op de onderhavige structuurvisie en die in de afgelopen 20 jaar zijn uitge-
voerd, in uitvoering zijn genomen, in voorbereiding zijn genomen, gepland 
zijn of waarvoor nog financiering moet worden gezocht. De inventarisatie 
is voor het grootste deel gebaseerd op bestaande nota’s en besluiten van 
rijk, provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen en stichting Zuid-
Hollands Landschap. 
De met een ‘*’ gemarkeerde projecten zijn in het Goudse al gepubliceerd 
en konden op veel waardering rekenen, maar besluitvorming heeft daar-
over niet plaats gevonden. 
Er blijkt al veel gerealiseerd, voorbereid en geïnvesteerd te zijn. Deze 
inventarisatie geeft een beeld van de inspanningen tot nu toe. De pro-
jecten geven het kader aan waarbinnen het specifieke projectgebied ver-
der wordt ontwikkeld. 
 
a. Raamwerkprojecten, onderdeel van de netwerkstructuur waar 

alle andere projecten aan opgehangen zijn 
 

Uitgevoerd / in uitvoering: 
- Vaarverbinding (recreatie) tussen binnenstad en Oude Rijn, Wie-

rickerschans, Wiericke en vooral vaarverbinding Wiericke; 
- Verbetering vaaromstandigheden Hollandsche IJssel richting Ou-

dewater, project Rijkswaterstaat; 
- Vaarverbinding (recreatie) tussen binnenstad en Reeuwijkse 

plassen; 
- Vaarverbinding (recreatie) tussen binnenstad richting Rotterdam, 

IJsselstein, Alphen (groot vaarwater in alle richtingen); 
- Langzaam verkeerverbindingen (netwerk) tussen binnenstad en 

Krimpenerwaard en langs de IJssel; verfijning van het netwerk 
langs de dijken (plan Rijnland), tunneltje onder de ZWR; 

- Provinciaal wandel- en fietspadenplan;  
- Behoud industrieel erfgoed aan zijde binnenstad: molen ‘t. Slot, 

bedrijfsbebouwing Endenburg Veerstal, schoorsteen CRODA, 
Schipperswachtlokaal;  

- Restauratie Stolwijkerschutsluis. 
 

Nog uit te voeren: 
- Verbinding water Vijverstraat met Fluwelensingel door Houtmans-

plantsoen, voor kleine recreatievaart en verbetering waterkwaliteit 
stadsgrachten; 

- Vaarverbinding (recreatie / rondvaartdienst tussen binnenstad 
Gouda en Krimpenerwaard; realisatie van deze nieuwe vaarroute 
vanuit het zuiden is van cruciaal belang voor het realiseren van 
de gewenste toeristische ‘spin off’ voor de binnenstad; 

-  Ontwikkelen van een nieuwe publiekstrekker / recreatieve trek-
pleister aan de IJssel; zie Stedenbouwkundige visie voor de bin-
nenstad en haar randen; 

- Verbetering visuele relatie tussen stadsfront en Krimpenerwaard.  
- Creëren diverse uitkijkpunten bij de molen ‘t Slot, Hugenstoren, 

Mallegatbrug, en op locatie Asfaltcentrale ‘*’.  
- Behoud industrieel erfgoed aan zijde Stolwijkersluis: scheepswerf 

Van Vlaardingen; 
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- Dijkverbetering IJsseldijk stadszijde; later wellicht ook aan zijde 
Krimpenerwaard; realiseren flexibele of demontabele waterkering 
IJsselkade in kader dijkverbetering;  

- Aanpak intieme vaarroute (project ‘Leven met water’);  
- Pontje tijdens evenementen tussen IJsselkade en Stolwijkersluis, 

en mogelijk langzaam verkeerbrug naar de locatie van de Asfalt-
centrale of de Scheepswerf Van Vlaardingen ‘*’; 

- Verbetering van de vaarverbinding van Gouda (Ringvaart / Wes-
tergouwe) met het westelijke deel van de Zuidplaspolder tijdens 
de realisering van de Gouweknoop; 

 
b. Krimpenerwaard 
 

Uitgevoerd / in uitvoering: 
- Realisatie ZWR met natuur- en watercompensatie; 

 

Nog uit te voeren: 
- Inrichting ten behoeve van opslag van water en vernatting;  
- Weidevaren en Veenvaren: ontwikkeling van een natuur- en agra-

rischvriendelijke recreatieve vaarroute in de polders richting Stol-
wijk en Berkenwoude ‘*’. 

- Inrichting Veenweidepark Stolwijkersluis (deel Krimpenerwaard 
tussen ZWR en IJssel) met natuurontwikkeling en recreatie, be-
zoekerscentrum Zuid-Hollands Landschap; 

- Transferium Stolwijkersluis: parkeerterrein met overstap voor fiet-
sers / voetgangers / OV / boot / pont / LV-brug; 

- Een binnenhaven in de Stolwijkervaart achter de sluis, voor pas-
santen met kleinere schepen ‘*’; 

- Ontwikkeling buurtschap Stolwijkersluis; 
- Evenemententerrein op locatie Asfaltcentrale Gouda; (vroeger 

heette die locatie 'Uiterwaard der Veenderijen'; mogelijk is dat ook 
een naam voor de toekomst); 

- Wandel- en fietspaden; Sluizenroute; 
- Werkcentrum voor jongeren en gehandicapten, zorgboerderij ’*’. 

 
c. Uiterwaarden en zellingen /IJssel / binnenstad 
 

Uitgevoerd / in uitvoering: 
- Project sanering Hollandsche IJssel: wordt eind 2012 afgerond; 
- Natuurproject zelling Veerstalblok met herstel rikken;  
- Tussen Mallegatbrug en schoorsteen CRODA aanlegplaats voor 

schepen; 
- Drijvende steiger voor passanten voor molen ‘t Slot; 
- Archeologische wandelroute van Mallegat tot Hanepraai; 

 

Nog uit te voeren: 
- Dijkverbetering; 
- Nabij de Stolwijkerschutsluis: info- educatiecentrum, streekmuse-

um, horeca/hotel, kampeerterrein; zie voorstellen TU Wageningen 
‘*’; 

- Een buitenhaven in de Wijk, aanvaarroute Stolwijkerschutsluis, 
voor ‘staande masten’, historische vloot, witte vloot; passanten; 

- Recreatie in de vorm van regionale trekker (zie Stedenbouwkun-
dige visie voor de binnenstad en haar randen); horeca; 

- Alternatieven voor scheepswerf Van Vlaardingen, Asfaltcentrale 
en driehoek tussen de Oude Brugweg en de watergang de Wijk 
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‘*’. Vooral over de Asfaltcentrale wordt al vele jaren gediscussi-
eerd, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. 

- Uitbreiding Museumhaven langs de IJssel; daarbij scheepswerf 
Van Vlaardingen betrekken ‘*’; 

- Verbetering visuele relatie tussen Gouderaksedijk en stadsfront; 
- Herinrichting gebied om de schoorsteen bij CRODA (monument);  
- Mogelijke functie voor schoorsteen CRODA; 
- Verlenging loswal CRODA richting Mallegatbrug voor cruisesche-

pen ('Sint Olevaerskade') ‘*’; 
- Pontje / roeiveer (Beijerse Veer bij Stolwijkerschutsluis, tijdens 

evenementen); 
- Terugbrengen brug over de IJssel bij Oude brugweg (Gebiedsvi-

sie Hollandsche IJssel Gouda 2020). Deze voetgangers- fietsbrug 
kan een ontlasting vormen van de naastgelegen autobrug en kan 
de oude entree van Stolwijkersluis revitaliseren;  

- Herinrichting Veerstal, Nieuwe Veerstal en IJsselkade tot een 
stadsboulevard; vooral de omgeving Tolhuis/Sluiswachterwoning; 
Mallegatbrug en Mallegatsluis; 

- Aan de IJsselkade aanlegsteigers voor historische vloot en afzet-
voorzieningen voor rondvaartboten (in- en uitstap toeristenbus-
sen). Door een combinatie van de gebouwde voorzieningen kan 
een volwaardige regionale recreatieve voorziening tot stand ko-
men; 

- Organisatie meerdere evenementen aan de IJssel, zoals de Wa-
terstaddagen, maar dan het hele jaar door;  

- Inpassing nieuwe Havensluis in Nieuwe Veerstal en IJsselkade in 
kader dijkverbetering; 

- Combinatie parkeervoorziening voor CRODA en zuidelijk deel 
binnenstad in meerlaagse parkeergarage‘*’; 

 
d. Binnenstad 
 

Uitgevoerd / in uitvoering: 
- Verwijderen Regentessebrug en aanpak kade; 
- Steigers langs Haven en Gouwe met voorzieningen voor ligplaat-

sen; 
- Restauratie Amsterdamse Verlaat en Dirk Crabethbrug; 
- Beweegbaar maken St.-Remeijnbrug t.h.v. Nieuwehaven; 
- Beweegbaar maken St.-Joostbrug t.h.v. Lange Groenendaal; 
- aanpak Cultureel- en Havenkwartier en investeringen projectont-

wikkelaars in bebouwing langs de Haven, enz.; 
- Restauratie overkluizing / onderdoorgang Dubbele Buurt; 
- Restauratie duiker Grote Volmolen; 
- Museumhaven in Turfsingel;  
- Herinrichting (oude) Veerstal; 
- Uitgebreide baggerwerkzaamheden van de Gouwe, de Haven en 

andere grachten om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te 
verbeteren; 

- Restauratie Uiterste Brug en St.-Jansbrug; 
- Restauratie Donkere sluis; 
- Historische rondvaart en kanotochten, rondje binnenstad; wandel-

tochten; 
- Ontwikkeling gebied tussen Hanepraai / Fluwelensingel en Ver-

lengde IJssellaan (Manege, verzorgingshuis Hanepraai); 
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Nog uit te voeren: 
- Terugbrengen waterscheprad in Volmolen, de Punt ‘*’; 
- Werf / kade Stadsjacht aan Buurtje ‘*’; 
- Herinrichting Oost- en Westhaven; 
- Programma Cultureel- en Havenkwartier; ontwikkeling cultuur-

educatie ‘*’; 
- Ontwikkelen zogenaamde carrousel met andere historische ha-

vensteden t.b.v. ligplaatsen historische schepen in de Haven ‘*’; 
- Ruimte aanbieden voor tijdelijke ligplaatsen voor historische 

schepen die in de verkoop zijn; Scheepsmakelaardij ‘*’; 
- Schuren van de grachten met behulp van Donkere Sluis; 
- Restauratie rinketten; 
- Terugbrengen Turfbrug: voetgangersbrug Hoge Gouwe – Lage 

Gouwe bij Visbanken ‘*’; 
- Terugbrengen grachten Nonnenwater en Verlorenkost; 

 
e. Wat verder buiten het centrum langs de Hollandsche IJssel 
 

Nog uit te voeren: 
- Recreatievoorzieningen tegenover de molen Beneden Haastrecht 

op voormalige Stubbelocatie met restaurant bij de Molen;  
- Torenpark bij Goudse watertoren in samenhang met dijkverbete-

ring en project Hollandsche IJssel ‘*’; 
- Aanleg tweede sluiskom Julianasluis en verenigingsaccommoda-

ties met recreatieterrein op zuidelijk deel Sluiseiland; 
- Vaarverbinding met Reeuwijse plassen; Driewegsluis is gerestau-

reerd. 
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Bijlage 2: 
Bij dit project te betrekken organisaties 
 
Bestuurlijk: 
 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
- Provincie Zuid-Holland; 
- Gemeenten: 

- Gouda, 
- Vlist, 
- Ouderkerk, 
- Bergambacht, 
- Bodegraven-Reeuwijk; 

- ISMH (Midden-Holland); 
- Hoogheemraadschap van Rijnland; 
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
- Projectteam Hollandsche IJssel; 
- Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen; 
 
Maatschappelijke organisaties en belangengroepen: 
 

- Platform binnenstad en haar randen, waarin verenigd: 
 - Historische Vereniging die Goude (Watergilde), 

- Archeologische Vereniging Golda, 
- Vereniging Behoud Stadsschoon, 
- Stichting Gouda Waterstad, 
- Werkgroep Gouda - Krimpenerwaard, 
- Stichting Museumhaven Gouda, 
- Stichting Bedrijfsleven Raam e.o., 
- Stichting Initiatiefgroep Raambuurt, 
- Wijkteam Binnenstad Gouda, 
- Werkgroep Binnenstad West, 
- Stichting Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorga-

nisaties, 
- Wijkteam Korte Akkeren, 
- Ondernemersvereniging Nieuwe Haven Kleiwegstraat 

(ONK). 
Vaste agendaleden: 
- Wijkteam Nieuwe Park, 
- Wijkteam Kadebuurt; 

- Stichting Buurtschap Stolwijkersluis; 
- Beraad Stadsrand Gouda Krimpenerwaard; 
- Werkgroep Gouda Krimpenerwaard; 
- Stichting Veenvaren Krimpenerwaard; 
- Stichting Struinen en vorsen; 
- Stichting Watersnip; 
- Stichting De Poorter; 
- Stichting Historische Sluizen; 
- Stichting Museumhaven Gouda; 
- Stichting Varend IJsselschip / Rederij de IJssel; Wim Knol; 
- Stichting Groene Hart; 
- LTO Nederland; 
- Vereniging Regio Water; 
- ANWB; 
 - Terreinbeherende organisaties (Zuid Hollands Landschap e.a.) 
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- Kamer van Koophandel Rotterdam; 
- Plaatselijke Groep - Leader Krimpenerwaard; 
- Zuid Hollands Bureau voor Toerisme; 
- City management Gouda; 
- Business club; 
- VNO/NCW. 
 
Kennisinstituten: 
 

CUR; 
Grontmij; 
Erfgoedhuis Zuid Holland; 
KVK. 
 
Ontwikkelaars: 
 

Rabobank; 
Green Real Estate; 
Multi Vastgoed; 
OMB Gouda; 
Volker Wessels. 
  
 


