
 
 
 
 

 
De veerkracht van 
Veerstal Gouda en 
omgeving 
 
Een uitnodiging tot  
meedenken 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gouda, oktober 2015 
 
 
Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel 



 

 
 
 Stichting Gouda ~ sterk ~ aan de IJssel 

 

1 

1. Inleiding 
De Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel komt voort uit een 
burgerinitiatief dat de hernieuwde oriëntatie van Gouda op de rivier 
voorstaat. De afgelopen jaren is in Gouda brede politieke steun 
gevonden, die zich vertaald heeft in het opnemen van bestuurlijke 
ondersteuning voor ons initiatief in het collegeakkoord.  
 
De Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel bestaat uit vrijwilligers die 
geworteld zijn in de Goudse samenleving. Onze rol is het ontwikkelen en 
uitdragen van een visie op de gewenste ontwikkelingen in en rond het 
Veerstalgebied in de Zuidelijke binnenstad. Het Veerstalgebied is het 
IJsselfront dat loopt van het Houtmansplantsoen tot de Mallegatsluis. Met 
het openen van de Havensluis hoort ook het eerste gedeelte van de 
Haven hier bij. Hierbij zijn ook de overkant van de rivier en de 
verbondenheid met de regio van belang. 
 
Als stichting richten we ons op het bij elkaar brengen van diverse ideeën 
en projecten die aan de ontwikkeling bijdragen. We informeren het 
bredere publiek via onze nieuwsbrief en dragen onze visie uit op 
evenementen als Gouda Waterstad. Daarnaast zijn we blijvend in gesprek 
met de betrokken overheden en instanties om projecten die aan onze 
visie gerelateerde zijn te ondersteunen en om de samenhang daartussen 
te bewaken. 
 
Voor de ontwikkeling van het Veerstalgebied onderkennen we in eerste 
instantie een viertal groepen van belanghebbenden waarmee wij graag in 
gesprek willen.  

- Bewoners: diegenen die wonen in het Veerstal-gebied en de rest 
van de (binnen)stad  

- Bedrijven: winkels, galeries, horeca, kantoren, touroperators, 
huizenverhuurders, andere ondernemers 

- Bezoekers: toeristen, schippers, dagrecreanten, klanten, 
leveranciers, winkelend publiek 

- Overheden: gemeente, provincie, waterschap, rijk, Europa 
We willen graag met hen in gesprek om de diverse perspectieven mee te 
nemen in de plannen voor het gebied. 
 
Eerder is de structuurschets “Veerstalgebied Gouda” verschenen op basis 
van alle bestaande beleidsstukken. Hierin worden mogelijke plannen 
concreet uitgewerkt. Met dit nieuwe visiedocument “de veerkracht van 
Veerstal Gouda” willen we het gesprek aangaan met alle betrokkenen om 
hun ideeën en zorgpunten te kunnen integreren in een breed gedragen 
visie op het gebied. 
 
De opbouw van dit document is als volgt: We beschrijven eerst onze 
ambitie voor de gewenste ontwikkeling en onze kerndoelen daarbinnen. 
Vervolgens worden een aantal belangrijke elementen benoemd die 
behouden moeten blijven, die kansen bieden, of die als storend kunnen 
worden aangemerkt. Tot slot lichten we de strategie om onze ambitie 
dichterbij te brengen nader toe. 
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2. Onze Ambitie 
De gemeente Gouda heeft in de afgelopen decennia vaak aangegeven 
dat zij haar cultuurhistorisch erfgoed wil benutten voor de economische 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 
verloren gegaan. Daarnaast richt de gemeente zich steeds nadrukkelijker 
op de uitbreidingen aan de west-, noord- en oostzijden van de binnenstad. 
Daardoor gaat het IJsselfront (de omgeving van de Veerstal en de Haven) 
als aantrekkelijk deel van de Goudse binnenstad relatief achteruit: 
bedrijven vertrekken, middenstand is er vrijwel niet meer, horeca is 
ondervertegenwoordigd, de IJsselkade is onaantrekkelijk, de Haven is 
een doodse gracht. Dat is een gemiste kans voor dit deel van de 
binnenstad dat van oudsher altijd het bruisend middelpunt is geweest van 
de bedrijvigheid en handel. 
 
Er is visie en beleid nodig om dit deel van de oude stad te revitaliseren, 
zodat het interessant blijft voor de bezoekers en bewoners van de stad. 
De IJssel en zijn omgeving kunnen actief bijdragen aan de 
marketingkwaliteit en dus aan de economie van Gouda, waarbij toch een 
prettig woon- en leefklimaat behouden blijft. Het doel van dit document is 
onze visie hierop te verwoorden en daarmee de basis te zijn voor 
gesprekken met andere betrokkenen en met beleidsmakers en zo tot een 
gedeeld toekomstperspectief te komen.  
 
Onze belangrijkste uitgangspunten voor herinrichting van het 
Veerstalgebied en de zuidelijke binnenstad zijn de volgende: 
 

- De historische oriëntatie van de stad op de rivier hernieuwen 

- Levendigheid en bedrijvigheid in de binnenstad bevorderen 

- Bereikbaarheid van de zuidelijke binnenstad verbeteren 

- Woongenot in het Veerstalgebied behouden 

- Doorvaarbaarheid van de stad Gouda en vaarverbindingen met 
de rest van Holland herstellen  

- Levendigheid en bedrijvigheid op het water bevorderen, zowel 
recreatief als commercieel 

- De relatie van Gouda met de “andere oever” verbeteren 
(Stolwijkersluis, Koudasfalt/ KWS-terrein)  

- Verbindingen in de regio versterken (Groene Hart, 
Krimpenerwaard). 
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3. Onze kerndoelstellingen 
Onze visie om het veerstalgebied nieuwe allure te geven omvat een 
aantal belangrijke kerndoelstellingen die wat ons betreft de kern van het 
plan zouden moeten vormen. Hoewel er naast deze kern natuurlijk nog 
allerhanden wensen, randvoorwaarden en praktische bezwaren bestaan 
waar rekening mee gehouden moet worden, denken wij dat de combinatie 
van deze kernpunten van groot belang is om tot een succesvolle 
revitalisering van het IJsselfront te komen.  
 

A. De Havensluis wordt geopend, zodat de directe relatie van de 
binnenstad met de Hollandsche IJssel wordt hersteld, doorvaart 
van de binnenstad weer mogelijk is en de haven weer een 
levendige gracht wordt met een positieve uitstraling en een 
aantrekkende werking, ook voor toerisme.  
 

B. De historische vaarroute door Holland wordt gedeeltelijk in ere 
hersteld. De verbondenheid van het Veerstalgebied met de 
omgeving wordt fysiek hersteld, zowel over land als via het water. 
Daarnaast worden wandel- en fietsroutes langs de IJssel en door 
de Krimpenerwaard uitgebreid of krijgen een nieuwe impuls. 

 
C. Het gebied tussen de Havensluis en de Mallegatsluis (Veerstal en 

de Nieuwe Veerstal) wordt heringericht waardoor een plezierige 
overgang ontstaat tussen rivier en stad, waar mensen graag 
verblijven. Het gebied heeft voldoende ruimte om ook recreatieve 
functies of horeca te huisvesten. 

 
D. De getijdenrivier De Hollandsche IJssel biedt nog niet ontdekte 

kansen. Samen met partners gaan we op zoek naar nieuwe 
gebruiksmogelijkheden op recreatief en commercieel vlak, die in 
wisselwerking met de stad een impuls kunnen geven. 

 
E. Het Koudasfalt-terrein aan de overzijde van de rivier krijgt een rol 

als bron voor ondernemerschap, creativiteit en recreatieve 
activiteiten. Koudasfalt wordt daarmee het vriendelijke gezicht van 
de overkant, dat op de stad is gericht. Ook de Stolwijkerschutsluis 
en de zelling aan weerszijden langs de rivier kunnen daarin een 
rol krijgen. Verder komt er een oeververbinding (brug of veer), 
waardoor de rivier niet langer een barrière is en de ontwikkelingen 
op beide oevers elkaar versterken.  

 
De uitwerking van deze punten in concrete plannen moet nog volgen. Op 
dit moment willen we ons richten op het zoeken van draagvlak voor deze 
kerndoelstellingen en de belangrijkste ingrediënten die daar voor nodig 
zijn.  
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4. De belangrijkste ingrediënten 
Op basis van onze visie op het veerstalgebied en de historische context 
onderkennen we een aantal elementen in de huidige situatie die 
waardevol zijn en daarom behouden of versterkt moeten worden. 
Daarnaast zijn er ook elementen die in onze ogen storend zijn. 
Achtergrondinformatie over de huidige situatie en de historische context 
vindt u in Bijlage 1. 

Waardevolle elementen 

Als waardevolle elementen in de huidige situatie, die ook zeker in de 
nieuwe situatie behouden moeten blijven, zien we de volgende zaken: 
 
 

- de huizen en gevels langs de Punt en de Veerstal inclusief de 
molen; 

- het Tolhuis en de Sluiswachterswoning van de voormalige 
Havensluis; 

- de Mallegatsluis en de directe omgeving, met aan de oostzijde de 
Sluiswachterswoningen; 

- het nog zichtbare 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 Houtmansplantsoen met de daarin gelegen muziektent 
- het parkje aan de westzijde van de Mallegatsluis met het 

voormalige Schipperswachtlokaal, thans bekend als IJsselhuis. 
- de volmolenduikers tussen de Peperstraat en de rivier en tussen 

de Punt en de rivier; 
- De Hollandsche IJssel als getijdenrivier, inclusief de zelling1 langs 

de rivier aan de overkant. 
- De gerestaureerde Stolwijkerschutsluis als verbinding naar de 

Krimpenerwaard. 

Kansen en mogelijkheden 

Naast de op dit moment waardevolle elementen, liggen in de huidige 
situatie een aantal kansen besloten, die bij revitalisatie van het 
Veerstalgebied zeker benut moeten worden:  
 
- De inmiddels niet meer functionerende Havensluis die de 

historische verbinding vormde tussen stad en rivier en onderdeel 
was van het unieke Goudse sluizensysteem. 

- Het inmiddels niet meer zichtbare gegeven dat de Veerstal de 
hoofdverbinding vormde van de stad met de omgeving; 

- Het niet meer geheel zichtbare gegeven dat de Veerstal de 
voornaamste relatie van de stad met de rivier vormde; 

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

- De locatie van de Asfaltcentrale, met grote potentie voor functies 
die voor het zuidelijke deel van de binnenstad van belang zijn. 

- De strategisch gelegen oude scheepswerf Van Vlaardingen, met 
de vervallen scheepshelling en uitzicht over de rivier. 

 

                                                
1 ondiepe plek aan de oever van een rivier waar zich slib afzet 
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Storende elementen 

Tot slot zijn er in de huidige situatie nog een aantal storende elementen, 
die in hun huidige vorm een negatieve invloed hebben op de uitstraling 
van het gebied:  
 
- De huidige stadsweg over de Nieuwe Veerstal die op dit moment 

een fysieke barrière is tussen de stad en de rivier. De weg zorgt 
ook voor inklemming van de sluiswachterswoning bij de vroegere 
Havensluis. Met de komst van de Zuidelijke Randweg is de 
Nieuwe Veerstal minder belangrijk geworden als verkeersader 
voor doorgaand verkeer. 

- De stadsweg over de Veerstal als onderdeel van de binnenring 
rond het centrum (gemeentelijk beleid) met veel doorgaand 
verkeer. De weg op de Veerstal is belangrijk voor bereikbaarheid 
van de binnenstad voor bewoners, bezoekers en bedrijven, maar 
doorgaand verkeer zou zo veel mogelijk gebruik moeten maken 
van de Zuidelijke randweg. 

- De oprit naar de brug over de Mallegatsluis als verhoogd 
zandlichaam is een extra barrière aan de oostelijke kant van de 
Veerstal bij de Mallegatsluis. Deze verhoogde oprit vormt ook een 
optische belemmering die het weidse karakter van het gebied 
verstoort.  

- De waterkerende muur bij de Havensluis, die de doorvaart 
onmogelijk maakt en de werking van het historische Goudse 
sluizensysteem belemmert. 

- De loswal en de IJsselkade aan de buitenzijde van de Nieuwe 
Veerstal, die slecht bereikbaar zijn. Hierdoor is dit een verloren 
gebied geworden. 

- Het ‘Elektriciteitshuis’ dat nog slechts voor een zeer beperkt deel 
in gebruik is en een negatieve uitstraling heeft naar de omgeving. 

- De parkeerplaatsen aan de kade beperken de bruikbaarheid 
daarvan en de relatie met het water. 
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5. Strategie 
Wat nodig is om onze ambitie voor het Veerstalgebied realiteit te maken, 
is allereerst draagvlak bij de belanghebbenden, zodat een gedeeld 
toekomstbeeld ontstaat. Dit toekomstbeeld moet dan vertaald worden in 
een aantal concrete plannen die helpen hier invulling aan te geven. 
Vervolgens moeten de verantwoordelijke bestuurders de bestuurlijke 
moed hebben om de juiste besluiten te nemen. Met die ingrediënten kan 
vervolgens ook de financiering worden gezocht. Maar het begint allemaal 
met een toekomstvisie die past bij het gebied en gedragen wordt door de 
belanghebbenden. 

Gemeente Gouda 

In 1986 is door een groep binnenstadbewoners het idee opgepakt om de 
doorvaart door de historische binnenstad van Gouda vanaf de IJssel 
richting Gouwe weer te herstellen. Deze werkgroep met de naam 
Initiatiefgroep Gouda Havenstad is er vervolgens in geslaagd om dit 
ambitieuze plan middels een visie zodanig onder de aandacht te brengen 
dat het gemeentebestuur dit heeft overgenomen en in een beleids- en 
uitvoeringsprogramma heeft omgezet. Inmiddels is 90% van het project 
voltooid maar het wachten is op het openen van de Havensluis waarmee 
de doorvaart een feit is. Tot 2010 was binnen de meerjarenbegroting een 
reservering van € 5 miljoen voor de Havensluis opgenomen. Echter, door 
de crisis en als gevolg daarvan de noodzaak tot bezuinigen, is deze 
reservering in 2010 geschrapt en is besloten om gedurende de raads-
periode 2010-2014 niet in water te investeren. Onder maatschappelijke 
druk dacht een deel van de raad daar anders over en is het onderwerp 
toch op de agenda blijven staan. 
 
In het huidige coalitieakkoord is opgenomen om de stichting Gouda 
~sterk~ aan de IJssel bestuurlijk te ondersteunen in het creëren van 
draagvlak bij andere overheden en in de zoektocht naar extern geld voor 
de realisatie van de Havensluis in 2022. Wij leggen hierbij de nadruk op 
de relatie tussen de verschillende projecten van verschillende overheden, 
die in het gebied zullen of kunnen worden gerealiseerd en die elkaar dan 
versterken. We zoeken ook de verbinding met andere initiatieven in de 
regio. Op termijn is de bestuurlijke ondersteuning echter onvoldoende en 
is ook ambtelijke ondersteuning c.q. gemeentelijke regie noodzakelijk. 

Provincie Zuid-Holland 

De inbreng van de provincie is essentieel in het behalen van de 
doelstellingen. Niet alleen kan de provincie een sleutelrol spelen in het 
verwerven van EU-subsidies. De provincie is ook in staat om het project 
te koppelen aan provinciale programma’s op het gebied van 
cultuurhistorie, toerisme en recreatie. 
 
In het provinciale bestuursprogramma 2010-2014 is begonnen met het 
beleidsplan Erfgoedlijnen dat vervolgens in een uitvoeringsprogramma is 
omgezet. In geen enkele van de zeven erfgoedlijnprogramma’s is Gouda  
opgenomen. Om die reden wordt nu gewerkt aan een nieuwe Erfgoedlijn 
die toegevoegd kan worden aan het bestaande stel lijnen. In het nieuwe 
coalitieprogramma 2015-2019 wordt het erfgoedlijnenprogramma 
voortgezet en is mogelijk ruimte voor een nieuwe erfgoedlijn. Gouda 
~sterk~ aan de IJssel spant zich er voor in dat de achtste erfgoedlijn de 
“Handelsvaart door Holland” wordt. 
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Hoogheemraadschap van Rijnland 

De (rivier)dijken moeten in het kader van de nieuwe Deltawet worden 
verbeterd, c.q. versterkt. Voor de IJsseldijk en de kunstwerken nabij de 
Goudse Binnenstad staat dit gepland voor 2018 en 2022. Het Hoogheem-
raadschap van Rijnland en de Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel 
houden elkaar goed op de hoogte en hebben de intentie om zo goed 
mogelijk samen op te trekken. 
 
Om de kosten die met de revitalisering van de Zuidelijke IJsseldijk en de 
aanleg van de Havensluis zijn gemoeid zo laag mogelijk te houden kan 
sprake zijn van koppelprojecten. De meerkosten van het koppelproject 
zijn dan voor derden maar een deel van de begrote kosten die Rijnland 
sowieso moet maken kunnen  voor het koppelproject worden ingezet. 
Als een koppelproject financieel gezien niet mogelijk  is dan verwachten 
we van Rijnland waarborgen dat hun ingrepen ter plaatse onze plannen in 
de toekomst niet onmogelijk maken. 

Organisaties met publieke doelstelling 

Buiten de Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel zijn er tal van 
organisaties actief op terreinen die raakvlakken hebben met onze 
plannen. Organisaties als de Vereniging Regio Water en het nieuwe 
Recreatieschap in ons deel van de provincie. Net als bij Rijnland willen we 
plannen uitwisselen en zo goed als mogelijk op elkaar laten aansluiten 
zodat ze elkaar versterken. 

Maatschappelijk draagvlak 

De Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel onderhoudt ook contact met 
diverse Goudse stichtingen en verenigingen, waarvan de doelstellingen 
raken aan de onze. Via het forum van De Waterlieden praten en denken 
leden van deze clubs actief met ons mee. Hun inbreng is ook 
meegenomen in dit visiedocument. Daarnaast neemt de stichting Gouda 
Sterk aan de IJssel zelf ook weer deel in samenwerkingsverbanden, zoals 
bijvoorbeeld het gelegenheidscollectief GOUDasfalt. Hiermee zijn 
natuurlijk nog niet alle Goudse belanghebbenden betrokken, wat wel 
wenselijk is. 

Bestuurlijke moed 

De gemeente Gouda is al jaren bezig met het water in de stad. In de 
afgelopen decennia zijn door de gemeente diverse projecten gerealiseerd 
die voorsorteren op het uiteindelijk weer openen van de Havensluis en het 
doorvaarbaar maken van de binnenstad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het beweegbaar maken van vaste bruggen tussen het Tolhuis en het 
Bolwerk en het aanbrengen van aanlegsteigers. Op die investeringen uit 
het verleden kunnen we voortbouwen. 
 
Ook nu staat het stadbestuur positief tegenover de plannen om Gouda 
weer meer op de rivier te oriënteren en dit is zelfs in de het college-
akkoord opgenomen. Rijnland en de provincie Zuid-Holland tonen 
eveneens een welwillende houding. 
 
Ons belangrijkste aandachtspunt voor nu is om infrastructurele ingrepen 
te voorkomen die onomkeerbaar zijn en die op de lange termijn serieuze 
problemen veroorzaken voor de realisatie van onze doelstellingen.  
Toch is meer nodig om echt stappen te kunnen maken. Een gedragen 
visie op het Veerstalgebied omvat veel verschillende elementen en het op 
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een goede manier betrekken van belanghebbenden vraagt een goede en 
professionele aanpak. Vrijwilligers en betrokken burgers kunnen daarin 
natuurlijk een hoop zelf doen, maar naast bestuurlijke steun “met de 
mond” zal ook inhoudelijke of ambtelijke ondersteuning nodig zijn om hier 
een succes van te maken.  
 
Ook wanneer de visie vertaald moet worden in haalbare deelplannen, 
waarbij het de intentie is die zo veel mogelijk te integreren in werken die 
toch al plaats moeten vinden, zoals bijvoorbeeld de dijkverzwaring, is 
inhoudelijke en ambtelijke ondersteuning nodig. Bij de uitvoering moet 
flexibiliteit in planning en fasering het uitgangspunt zijn.  
 
Het vraagt bestuurlijke moed om in deze tijd van bezuinigingen ruimte te 
maken voor een toekomstvisie. Het grote voordeel is dat het hebben van 
een visie nog weinig kost, maar wel verkeerde besluiten voorkomt en de 
ruimte schept om in de toekomst echt iets te realiseren dat Gouda als 
stad vooruit helpt en dat de connecties van Gouda binnen Holland 
versterkt.  
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Bijlage 1 Huidige situatie en historie 
Hieronder wordt de huidige situatie in onderdelen beschreven. Waar 
nuttig worden daarbij de historische achtergronden uiteengezet. 
 

1.1 Veerstal 
De Veerstal was van oorsprong een dijk langs de rivier. Na de 
stadwording 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 hoogte van de Westhaven, de Veerstalpoort of Waterpoort ter 
hoogte van de Peperstraat en de Rotterdamse Poort ter hoogte van de 
Bogen. De Veerstal vormde de voornaamste verbinding van de stad naar 
buiten. De verbinding met het buitengebied richting Rotterdam vond 
plaats via de Rotterdamse Poort, en vervolgens via een ophaalbrug over 
de Mallegatsluis. De verbinding met de rivier vond plaats via de 
Veerstalpoort; aan de buitenzijde 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 
ophaalbrug 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 
bestrating. Het oorspronkelijk karakter van de Veerstal als binnenstraat is 
verdwenen. 
Tussen de Veerstal en de Nieuwe Veerstal (1.2) ligt een min of meer 
driehoekig stuk terrein, waarop, ongeveer tegenover de Bogen, een 
nutsgebouw staat. Dit nutsgebouw, in de volksmond het 
‘Elektriciteitshuis’, dateert 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’ fungeert als zodanig nog slechts voor een uiterst 
beperkt deel; het staat vrijwel leeg. 
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 waterhuishouding van de stad. 
 

1.2 Nieuwe Veerstal 
Tussen de Veerstal en de Hollandsche IJssel ligt een drukke stadsweg, 
Nieuwe Veerstal geheten. De Nieuwe Veerstal dateert van na de 
Watersnoodramp 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 aanleg 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. 



 

 
 
 Stichting Gouda ~ sterk ~ aan de IJssel 

 

10 

Daarmee kan deze verkeersweg ter hoogte van de Veerstal worden 
versmald.  
 

1.3 Waterkering 
Aan de buitenzijde van de Nieuwe Veerstal staat een muur als 
waterkering; deze muur zet zich als waterkering naar het oosten door als 
Goejanverwelledijk, 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. 
 

1.4 Havensluis 
Ten oosten van de Veerstal ligt de Haven, die via de Havensluis de 
verbinding vormde tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Deze 
inmiddels verdwenen sluis en de directe omgeving daarvan hebben grote 
historische betekenis. De Haven en de Binnen-Gouwe maakten onderdeel 
uit van de belangrijkste vaarroute door Holland. 
De oorspronkelijke Havensluis omvatte één stel vloeddeuren, ter hoogte 
van het Tolhuis. Deze deuren functioneren nu als tweede kering achter de 
schuiven van de Havenduiker. Het water in de Haven kon in hoogte 
verschillen 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. Vervolgens 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. 
 

1.5 Mallegatsluis 
Ten westen van de ‘oude’ Veerstal en in het tracé van de Nieuwe Veerstal 
ligt de Mallegatsluis met daaraan een monumentaal gebouw met 
sluiswachterskantoor 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 
betekenis. 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.  
De vloeddeuren van de Mallegatsluis zitten onder de verkeersbrug. Deze 
deuren en de aanliggende kademuren vormen, althans gedeeltelijk, een 
cultuurhistorisch artefact. Aan de stadszijde van de sluis is er de 
mogelijkheid om onder de brug door te lopen. 
 

1.6  Loswal / IJsselkade  
Aan de buitenzijde van het Nieuwe Veerstal-tracé ligt vanouds een loswal, 
oorspronkelijk bereikbaar via de Tolpoort. De loswal of IJsselkade is 
vernieuwd in 1957, tegelijk met de aanleg van de verkeersweg, en daarbij 
verschoven richting rivier. De IJsselkade ligt op een fundering van ringen, 
‘puttenfundering’ genoemd. 
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De IJsselkade is slecht bereikbaar, namelijk alleen via een 4,50 m brede 
coupure in de waterkerende muur, ter hoogte van de Westhaven. De 
IJsselkade 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. 
 

1.7  Oostzijde: Punt en Houtmansplantsoen 
Oostelijk van de Havensluis ligt het gebied van de Punt, een vroeger 
bastion. 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 
werkzaamheden 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 
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 de 
muziektent in dit plantsoen vinden in de zomermaanden de Houtmans-
concerten plaats, een cultureel evenement dat hogelijk gewaardeerd en 
druk bezocht wordt door Gouwenaars. 
Voorts heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland het voornemen om 
hier een verbinding te maken tussen het water 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. Daarmee kan dit water 
onderdeel uitmaken van de zogenaamde ‘Intieme vaarroute’, een 
onderdeel van het project ‘Leven met water’, dat beoogt ook de smallere 
grachten in de binnenstad voor kleinere vaartuigen open te stellen. 

1.8 Westzijde: het parkje aan het Buurtje 
Aan de westzijde van de brug over de Mallegatsluis sluit, ongeveer op 
gelijke hoogte, de Schielandse Hoge Zeedijk aan. Aan de voet van de dijk 
en direct ten westen van de Mallegatsluis ligt een parkje. Hier was 
vroeger een bastion. Onder het bastion liggen de fundamenten van de 
voorgangers van de huidige Mallegatsluis. Het gebruik van het parkje is 
extensief. Tot de aanleg van de vaste brug vóór de Mallegatsluis (in 1943) 
grensde het parkje direct aan de Hollandsche IJssel met langs de rivier 
een kademuur die als wachtplaats diende voor schepen die door de 
Mallegatsluis moesten. 
In het parkje ligt het Schipperswachtlokaal, thans bekend als IJsselhuis. 
Dit gebouwtje wordt gebruikt als dagcafé en, bij bijzondere gelegenheden, 
als Museumhavencafé voor de Museumhaven Gouda. 
 

1.9  Asfaltcentrale Gouda 
Aan de overzijde van de rivier ligt de voormalige Asfaltcentrale Gouda, in 
de volksmond bekend als ‘Koudasfalt’. Het is een terrein met een groot 
oppervlak, voornamelijk benut voor de opslag, in grote hopen, van 
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grondstoffen. Daarbovenuit steken de technische installaties. De grond is 
in eigendom van Matex Vastgoed b.v., onderdeel van Volker Wessels.  
 

1.10  Locatie Van Vlaardingen 
Deze voormalige scheepswerf ligt thans ongebruikt terzijde en staat al 
geruime tijd te koop.  
 

1.11 Zelling aan de Gouderaksedijk 
De zelling is een buitendijks overstromingsgebied direct tegenover het 
stadsfront dat laat zien hoe de randen van de rivier er in het verleden uit 
zagen. In de zellingen werd vroeger klei gewonnen voor de produktie van 
ijsselsteentjes. 
 



 

 
 
 Stichting Gouda ~ sterk ~ aan de IJssel 

 

13 

Bijlage 2 Lopende Ontwikkelingen  
Hieronder worden diverse lopende ontwikkelingen in en rondom het 
Veerstalgebied beschreven.  
 

2.1 Olevaerskade en Ketelhuis 
Ambitie: Meer bedrijvigheid op en aan weerszijden van de IJssel. 
Uitbreiding ligplaatsen voor grotere schepen is daarbij een middel. Dit is 
mogelijk door een kade tussen de schoorsteen en de Mallegatsluis te 
realiseren. Deze kade is toegankelijk voor publiek. Grote charterschepen 
en grote recreatieve schepen kunnen aanleggen. Het bordes rondom de 
schoorsteen is onderdeel van de kade. Een logische verbinding met de 
Museumhaven en het Schipperswachtlokaal via een oversteekplaats is 
wenselijk. 
Strategie: In het kader van de dijkverbetering kan een damwand komen 
aan de IJsselzijde van de dijk. Dit biedt mogelijkheden voor de realisatie 
van de aanlegkade. Cruciaal is de manier waarop verbetering van de 
Mallegatsluis wordt aangepakt. Gouda ~sterk~ aan de IJssel, de 
Werkgroep Gouda Krimpenerwaard, de Museumhaven en Croda 
bepleiten samen een verlaging van de Mallegatbrug. Dit zou een 
belangrijke verbetering zijn van de inrichting van het Veerstalgebied. 
Gouda ~sterk~ aan de IJssel en de Werkgroep Gouda Krimpenerwaard 
bepleiten gezamenlijk de Olevaerskade bij Rijnland en de gemeente 
Gouda. 
Partners en belanghebbenden: Rijnland is beheerder van de dijk. De 
Werkgroep Gouda Krimpenerwaard is in gesprek met Rijnland voer dit 
project en trekt hierbij gezamenlijk op met Gouda ~sterk~ aan de IJssel. 
Overige belanghebbenden zijn Croda, Museumhaven en gemeente 
Gouda. 
 

2.2 Veerstalkade (plateau) 
Ambitie: Tussen de huizen van de Veerstal en de IJssel liggen nu een 
weg (die een onderdeel vormt van de binnenring voor autoverkeer), een 
waterkering (muur) en een loswal. Terzijde  van de weg staat een niet in 
gebruik zijnde bebouwing van het elektriciteitsbedrijf. Dat zijn op deze 
plek geen aantrekkelijke elementen voor een stad die zijn oorsprong 
dankt aan de samenvloeiing van de Gouwe en de Hollandsche IJssel. 
Bovendien bevindt zich de brug over de Mallegatsluis op dusdanige 
hoogte dat een sterk hellend talud een extra barrière vormt tussen de stad 
en de rivier.  
Door de herijking van de waterkering tussen Mallegatsluis en Molen, het 
autoluw maken van de Nieuwe Veerstal (binnenring) en een reconstructie 
van de Mallegatsluis met brug wordt de ontwikkeling van een 
publieksvriendelijke ruimte voor verblijf, recreatie en stedelijke activiteiten 
mogelijk. Hierbij kan plaats worden geboden aan kleine horeca. Het doel 
is om de beleving van de stad aan de rivier te versterken met een 
positieve en stimulerende invloed op het ondernemingsklimaat in het 
Veerstalgebied. 
Strategie: In het kader van de dijkverbetering van Rijnland is het praktisch 
om mee te liften op de uitvoering hiervan. De gemeente moet gevraagd 
worden mee te denken en mee te werken aan een duurzame, 
verantwoorde oplossing in de gewenste richting.  
Partners en belanghebbenden: Rijnland en Gemeente zijn gezamenlijk 
aan zet voor de realisatie van dit plan. Belanghebbenden zijn de 
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middenstand en de direct omwonenden. Deze laatste vooral vanwege de 
reconstructie van het talud van de weg. 
 

2.3 Havensluis 
Ambitie: Door de afsluiting van de Haven van de IJssel in 1953, na de 
watersnoodramp, is de historische doorvaart door Gouda niet meer 
mogelijk: een knip in de geschiedenis van Gouda als Waterstad. De 
sluisdeuren zijn nutteloos, de betekenis van het Tolhuis is verbleekt, de 
Haven is doodstil en zonder betekenis. De heropening van de Havensluis 
is de ultieme ambitie van Gouda ~sterk~ aan de IJssel.  
De beroepsvaart zal over de Gouwe blijven gaan en niet meer in de stad 
terugkeren. De opening van de Havensluis biedt de mogelijkheid voor een 
nieuwe recreatievaart door de binnenstad. Met aantrekkelijke rondvaarten 
en watergebonden dagrecreatie zal de revitalisering van het hele gebied 
een grote impuls krijgen en de scheepvaart op de druk bevaren Gouwe 
worden ontlast. Dit zal niet alleen het economische rendement maar ook 
het maatschappelijk rendement versterken.  
De sluis draagt bij aan de ontwikkeling van de erfgoedlijn van de 
historische vaart via Dordrecht, Gouda en Haarlem. Ook zal hierdoor de 
Goudse binnenstad weer worden aangesloten op het waternetwerk in het 
Groene Hart en naar de Krimpenerwaard.  
Strategie: Lange tijd was de verwachting dat de duiker van de Havensluis 
in combinatie met de Veerstal in het kader van de dijkverbetering door 
Rijnland binnen afzienbare tijd zou worden aangepakt (werk met werk). 
Nu liggen die plannen veel verder in de toekomst.  
De ambitie van de gemeente is sterker dan ooit, maar de tijden zijn 
veranderd en de zorgen voor de gemeente ook. Gouda ~sterk~ aan de 
IJssel wil zich nu vooral sterk maken richting provincie en Europa. De 
hiervoor noodzakelijke steun en intentie van de Gemeente is 
onontbeerlijk. Het plan om de havensluis te bouwen moet worden ingebed 
in een veel bredere ambitie voor het hele gebied en het herstel van de 
erfgoedlijn.  
Partners: Zowat iedere overheid en waterorganisatie zullen we als partner 
moeten zien te benaderen. Essentieel zijn vooral de gemeente en de 
provincie. We zullen vooral samen met het bestuur van deze stad moeten 
optrekken. Vervolgens moet samen met de provincie de weg naar 
Europese subsidie worden gebaand.  
 

2.4 GOUDasfalt 
Ambitie: Sinds de stopzetting van de productie (december 2013) is het 
terrein gedeeltelijk ontruimd maar gebouwen, machines, opslagvaten, 
transportbanden en vakindelingen voor zand en grind zijn nog aanwezig 
evenals de asfaltering op delen van het terrein. Gouda ~sterk~ aan de 
IJssel zet zich actief in om het terrein aan de overkant van de rivier te 
betrekken bij de plannen voor het Veerstalgebied.  
Strategie/ partners: Sinds maart 2015 is het burgerinitiatief GOUDasfalt 
gestart dat het terrein van voorheen Koudasfalt wil aankopen en gaan 
exploiteren. 


