
2006.....fietsroute sluizen, bruggen en gemalen  
   

 
Het Watergilde van die Goude heeft een fietsroute ontwikkeld, die u voert vanuit Gouda langs de 
Hollandsche IJssel , de Gouwe en de Reeuwijkse plassen. De route is tweemaal als een excursie 
uitgevoerd, en tijdens de waterconferentie van 2006 overhandigd aan het gemeentebestuur.  

De route heeft een korte variant en twee verlengingen, de één richting Moordrecht en de andere 
richting Hekendorp. De korte route is ca 15 km lang, de verlenging in westelijke richting ca 12 km 
en die in oostelijke richting ca 18 km, in totaal is dus de route ca 45 km lang. De korte route voert 
ons door de binnenstad van Gouda, langs de Gouwe en de Hollandsche IJssel. De route omvat de 
sluizen en andere waterwerken nabij de samenkomst van de beide rivieren. Tijdens deze 
Sluizenroute kunt u veel te weten komen over de bijzondere geschiedenis van dit deel van Holland. 
We doen dat aan de hand van beschrijvingen van de waterstaatkundige werken die we tegenkomen. 
Er zijn op verschillende punten lees- en kijkpauzes ingelast.  De fietstocht Sluizen, Gemalen en 
Waterpeilen bestaat uit diverse routes met beschrijvingen die u kunt downloaden, zodat u de tocht 
of een deel daarvan desgewenst ook op eigen gelegenheid kunt maken.  

Onderstaand treft u de beschrijvingen aan: 

Inleiding 
 
MuseumgoudA, Achter de Kerk 14 - Mallegatsluis (leespunt 1) 

 
Mallegatsluis - Amsterdamse Sluis (leespunt 2)  

 
Amsterdamse Sluis - Het Praathuis in ‘t Weegje (leespunt 3) 

 
Het Praathuis in ‘t Weegje - Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal (leespunt 4) 
 
Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal, korte route naar Hanepraaigemaal (leespunt 5) 

 
Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal, verlengde route naar Snelle Sluis (leespunt 5a) 
 
Hanepraaigemaal, korte route naar MuseumgoudA, Achter de Kerk 14 (leespunt 6) 

 
Hanepraaigemaal, verlengde route naar Goejanverwellesluis (leespunt 6a) 
 
Snelle Sluis - Hanepraaigemaal (leespunt 7)  

 
Goejanverwellesluis - MuseumgoudA, Achter de Kerk 14 (leespunt 8)  

 

http://proef.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/05/inleiding-fietsroute.pdf
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