
Het is een mooie zomerdag in 1851 als 
paard en wagen vanuit Bloemendaal 
ratelend over de straatklinkers in een 
rechte lijn langs de Ridder van Catsweg 
via de Spoorstraat (die tot 1870 Kleiweg 
heette, daarna Spoorwegstraat en 
sinds 1948 Spoorstraat) zonder enige                                                                        
hinder het centrum van Gouda bereiken.
Het water vanuit Bloemendaal loopt via 
de Ridder van Catsweg aan de oostzijde 
van de Spoorstraat door en mondt via een 
schutsluis uit 1608 (Het Bloemendaalse 
Verlaat) met een bocht uit in de 
Blekersingel.
De jaren daarna werd aan de spoorweg 
Utrecht - Rotterdam gewerkt en Gouda 

werd in mei 1855 op het Nederlandse 
spoorwegnet aangesloten. Pas vier 
jaar later kwam er een volwaardig 
stationsgebouw en kwamen de 
treinreizigers via de Spoorlaan en 
Spoorstraat de stad in.
De spoorlijn deelde de Spoorstraat in 
tweeën. Spoorstraat en Kleiwegplein 
vormden rond 1935 een sfeervol gebied 
met veel bomen, water en horeca.
Het toenemende verkeer uit Bloemendaal, 
Waddinxveen en Reeuwijk moest in twee 
richtingen over de spoorwegovergang 
naar het centrum,waardoor overlast en 
verkeershinder toenamen. In de jaren 
1938-1939 worden de voorbereidingen 

voor de bouw van een tunnel 
getroffen. 
De bouw van een spoortunnel 
had voor het gebied 
Bloemendaalseweg, Ridder van 
Catsweg en Spoorstraat grote 
gevolgen.
Er moesten huizen en 
bedrijfspanden worden 
onteigend en de eigenaren van 
de winkels aan de Spoorstraat 
vreesden voor een teruggang 
in inkomsten. De Spoorstraat 
wordt in de breedte meer dan 
gehalveerd en is niet meer 
voor auto’s toegankelijk. Het 
water vanuit Bloemendaal 
wordt gedempt, bomen 
worden gekapt en de sluis met 
de sluiswachterswoning en 
andere panden worden in 1939 
gesloopt. Daarna begint de 
aanleg van de tunnel en deze 
wordt in november 1941 in 
gebruik genomen.
In 1949 komt de verbinding 
tussen station en binnenstad 
via de Vredebest tot stand. 
De Spoorstraat mist 
daardoor de klandizie van 
de treinreizigers wanneer die 
naar de binnenstad gaan. De 
winkelstraat raakt langzaam  
in verval.

De bombardementen van 1944 hebben de tunnel 
beschadigd en in de periode tot 2015 vinden we in 
de gemeentebegroting meerdere keren de reparatie 
van de tunnel terug. In 2015 wordt de tunnel grondig 
gerenoveerd. Een jaar later stond de tunnel volledig 
blank. Het aanpassen van de pompinstallatie had niet 
de aandacht gekregen die het verdiende.
Van het karakteristieke gebied dat Spoorstraat en 
Kleiwegplein eens vormden, is weinig meer over. Na 
de herindeling zal er niets 
meer zichtbaar zijn van dit 
bijzonder stukje Gouda.
Het is een mooie zomerdag 
als paard en wagen geladen 
met kaas ratelend over 
de keien op weg naar de 
wekelijkse kaasmarkt de 
Spoorstraat passeert.

In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje  
van de geschiedenis van Gouda in beeld.
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