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Gouda aan de IJssel

Unieke kansen
Afsluiting van de Haven was mis-
schien een logische maatregel, maar 
jammer is het wel. Er zijn immers 
niet zo veel steden met een histo-
risch centrum pal aan de rivier. En 
er zijn nog minder steden die op 
een betrekkelijk eenvoudige ma-
nier zomaar een havenstad kunnen 
worden. Dat biedt unieke kansen 
voor Gouda. Een havensluis, zodat 
de oude verbinding tussen stad en 
rivier wordt hersteld, zorgt voor 
scheepvaart, voor toerisme, voor 
economische bedrijvigheid, voor een 
beter vestigingsklimaat rond Haven 
en IJssel en voor een aantrekkelijke 
oude binnenstad.

Duurzaamheid
Eind jaren tachtig was er een groepje 
Gouwenaren dat hier al oog voor 
had. In de loop der jaren konden hun 
ideeën op steeds meer bijval reke-
nen. Dat is geen toevallige ontwik-
keling. Sinds begin jaren negentig is 
de waardering voor cultureel erfgoed 
in heel Nederland toegenomen. Ging 
dat aanvankelijk vooral om het be-
houd van het erfgoed, tegenwoordig 
wordt steeds duidelijker dat de zorg 
voor cultureel erfgoed ook leidt tot 
nieuwe economische kansen. Boven-
dien neemt zowel bij burgers als bij 
de overheid en het bedrijfsleven de 
aandacht voor duurzaamheid toe. De 
waardering voor historische aspecten 
sluit hier naadloos bij aan.

De Goudse Markt mag dan de huiskamer van de stad zijn, de Veerstal en de Oost- en West-
haven zijn het balkon. Maar wat is het rustig op dat Goudse balkon. Een havensluis bij het 
Tolhuis kan dat veranderen. Dan wordt Gouda weer een stad met een levendige haven. Dat 
is goed voor de economie, goed voor de burgers én doet recht aan de historie van de stad.

Het centrum van Gouda lijkt op te houden bij de Markt en de 

Wijdstraat. Dáár bruist de stad. Gouwenaren weten er hun 

weg te vinden, bedrijven doen er goede zaken en toeristen 

kijken er hun ogen uit. Maar verderop, in de richting van 

de rivier de IJssel, is het erg rustig. Terwijl Gouda juist daar 

een mooi historisch waterfront zou kunnen hebben met een 

levendige uitstraling.

Ooit was het daar niet zo stil. Gouda dankt zijn bestaan 

immers aan de Hollandsche IJssel. De stad was een belang-

rijke doorvaarthaven en de ligging aan het water leidde 

tussen 1300 en 1900 tot veel economische bedrijvigheid en 

hoge inkomsten. Dat dit veranderde is logisch. De aanleg 

van het spoorwegstation en snelwegen betekende automa-

tisch dat de bedrijvigheid zich verplaatste naar de andere 

kant van het centrum. Toen de Haven na de watersnood van 

1953 werd afgesloten, werd het helemaal stil.
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Drukte aan Veerstal en Haven
Eeuwenlang vormde de IJssel, met de toegang tot 
de Haven naast het Tolhuis, het hart van Gouda. 
Niet alleen meerden hier de schepen af om hun 
handelswaar te laden en te lossen, ook alle sche-
pen die van Vlaanderen of Dordt naar Haarlem 
of de Oostzee moesten, passeerden het Tolhuis. 
Hier werd de schatkist van de stad gevuld. De 
tijden veranderden en de stad veranderde mee. 
Maar tot na de Tweede Wereldoorlog was het 
op de IJsselkade een drukte van belang. Perso-
nen gingen aan boord of van boord, goederen 
werden gelost of geladen en de middenstand 
– zeilmakers, handelaren in scheepsartikelen, 
de kapper, de bank, de kruidenier, cafés en Van 
Gendt&Loos – kon rekenen op veel klandizie.

Gebiedsontwikkeling van Veerstal en Haven
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. Aan- en afvaarten 
van charters en bruine vloot en alle recreanten die daar op af 
komen zorgen voor een levendige omgeving. Deze bedrijvigheid 
in dit historische deel van de binnenstad geeft een impuls aan 
het vestigingsklimaat. Culturele instellingen, horeca, galerieën, 
kleine dienstverlening en speciaalzaken passen uitstekend in dit 
deel van de stad. Deze economische ontwikkelingen zijn goed 
voor de marketing van Gouda en vormen een goede balans voor 
de verdere ontwikkeling van de grote ketens aan de andere 
kant van de Markt. De economie van dit gebied kan aanzienlijk 
worden gestimuleerd als de investering wordt vergezeld door 
ondersteunend beleid van de Gemeente.

Boven: foto ’t Bassin Maastricht (met dank aan Projectbureau Vrolijks)
Het jaarlijkse evenement Gouda Waterstad zorgt voor een weekend vol 
scheepsplezier waar duizenden mensen op af komen. Hieronder een foto van 
een voorloper van Gouda Waterstad, het Havenfeest van 1989.



Gemeentebeleid
Inmiddels lijkt het erop dat vrijwel iedereen 
overtuigd is van de kansen die Gouda’s ligging 
aan de rivier biedt. Niet alleen tussen 1300 en 
1900, maar ook in de 21e eeuw. De plannen 
om van Gouda weer een havenstad te maken 
worden gesteund door Goudse organisaties, 
zoals Historische Vereniging die Goude, Plat-
form Binnenstad en Gouda Waterstad. Ook de 
gemeente staat sinds het begin van de jaren 
negentig achter de plannen. Het beleid van 
de gemeente is erop gericht de Binnengouwe 
en de Haven weer geschikt te maken voor 
scheepvaart. Zo zijn er verschillende bruggen 
weer beweegbaar gemaakt en gerestaureerd 
en zijn er steigers aangelegd. In 2011 worden 
de Donkere Sluis en de Uiterste Brug vol-
ledig gerestaureerd. Er zijn al vele miljoenen 
geïnvesteerd aan het bereikbaar maken van de 
Haven en Gouwe.

Havensluis als sluitstuk
De gemeente Gouda heeft inmiddels tal van 
investeringen gedaan om de doorvaart door 
Gouda opnieuw mogelijk te maken, zoals 
de restauraties van de bruggen en sluizen. 
Het belangrijke sluitstuk van de plannen is 
natuurlijk de aanleg van de havensluis. Om die 
te realiseren werd gewacht op de Zuidelijke 
Randweg, die in 2013 klaar zal zijn. Tussen 
2013 en 2016 is ook de verbetering van de 
IJsseldijk gepland. Het ligt voor de hand de 
aanleg van de havensluis te combineren met 
deze omvangrijke projecten. Lange tijd was dit 
ook de bedoeling – totdat ook de gemeente 
geconfronteerd werd met de gevolgen van de 
economische crisis. De laatste, cruciale in-
vestering, de aanleg van de havensluis, is om 
financiële redenen vooralsnog uit het coalitie-
programma voor 2010-2014 geschrapt.

Gebiedsontwikkeling  
Gouda aan de IJssel
Voor de aanleg de havensluis is zo’n 10 
miljoen euro nodig. In opdracht van de ge-
meenteraad van Gouda doet het College van 
Burgemeester en Wethouders opnieuw onder-
zoek naar de financiering van de havensluis. 
Er wordt ook gekeken naar medefinanciering 
door bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland, 
het Waterschap Rijnland en marktpartijen. Om 
de aanleg van de Havensluis in de volgende 
collegeperiode (2014-2018) mogelijk te maken 
en te kunnen meeliften op de overige projec-
ten aan het IJsselfront is het van belang door 
te gaan met de voorbereiding. De opstelling 
van het Goudse bedrijfsleven kan hierbij een 
rol spelen. Het betekent een stimulans als zij 
de plannen ondersteunen. Want de binnen-
stad weer terugbrengen naar de IJssel is goed 
voor burgers èn bedrijven.

met dank aan PUBLEX

De bedrijvigheid in het hart van Gouda heeft zich langzaam maar zeker 
afgekeerd van de IJssel, het historische centrum van de Stad. De midden-
stand was van oorsprong aan de Haven en de IJssel gevestigd.  
De economische activiteit in de binnenstad vindt nu ten noorden van de 
Markt plaats en met de ontwikkeling van de Vredebest straks nog verder 
richting het station. Daar is niets op tegen. Maar om te voorkomen dat 
het balkon van de binnenstad nog verder in de vergetelheid raakt, is een 
economische impuls van groot belang. De Haven en het IJsselfront kunnen 
zich verder ontwikkelen tot het culturele centrum van Gouda met winkels, 
galerieën en dienstverlening. Hierdoor ontstaat een evenwichtige as van 
station tot IJssel met een aantrekkelijke verdeling van functies.

Winkelgebied Vredebest

Winkelgebied Kleiweg

Haven

IJsselfront

Toekomstbeeld Haventoegang bij het Tolhuis! (tekening: Pim Sekeris)

Station



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������
���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
© 2011 Uitgave van de Stichting Gouda Waterstad i.s.m. Platform Binnenstad en haar randen en Het Watergilde van de Historische Vereniging Die Goude
Contactadres Gouda Waterstad – Postbus 3019, 2800 cc Gouda – info@goudawaterstad.nl

Vanaf 2011 weer in de vaart!  www.reederijdeijsel.nl

Schutsluis
De Havensluis zoals die nu is bedacht, heeft in deze vorm nooit bestaan. 
Op deze locatie naast het Tolhuis was wel de toegang tot de Haven en 
het begin van de doorvaart naar de Gouwe, maar deze toegang kon enkel 
worden afgesloten met vloeddeuren. Toen in ca. 1300 de Haven gegra-
ven werd, stond hoogwater tot aan de Donkere Sluis. Aanvankelijk was er 
alleen een vloedkering waar alleen met gelijke waterstand in de Haven en 
de Gouwe doorheen gevaren kon worden. Met de bouw van het Amster-
dams Verlaat in 1435 ontstond er de langste schutsluis van Europa met een 
sluiskom die maar liefst 380 meter lang was. Later werd de Haveningang 
naast het Tolhuis tegen het dichtslibben voorzien van vloeddeuren. Deze 
situatie is tot 1953 zo gebleven. Vanaf het moment dat de Haven na de 
watersnoodramp van de IJssel werd afgesloten, kent de Haven slechts één 
waterpeil. Het is vanwege de constructie van de kademuren ook haast 
onmogelijk om andere waterstanden in de Haven toe te staan. Als men dus 
nu over een ontsluiting en doorvaart van de Haven spreekt, heeft men het 
over een nieuwe schutsluis bij het Tolhuis met buitendeuren op delta-
hoogte aan de kant van de IJssel en twee sets deuren met ertussen een 
sluiskom. In de uitvoering zijn vele varianten mogelijk.

Winnaars
De Havensluis én de verbetering van de Veer-
stal hebben een groot aantal baten. Voor de 
Veerstal zijn die al meteen merkbaar, terwijl 
voor de Haven de baten geleidelijk zullen 
ontstaan in een periode van 5 tot 10 jaar. Op 
basis van het rapport ‘Een kern van Water’, 
waarin de systematiek van het bureau ‘Triple 
E’ is beschreven voor de Goudse omgeving, 
zijn uitvoerige berekeningen gemaakt. Alle 
aannames zijn conservatief opgesteld. On-
danks dat blijkt de terugverdientijd redelijk 
kort te zijn. Iedereen wordt er beter van. De 
bewoners merken het vooral aan de meer-
waarde van hun huis, de winkels en bedrijven 
aan het toegenomen aantal bezoekers en de 
bijbehorende omzet. De gemeente merkt het 
aan de belastingopbrengst die daaruit voort-
vloeit. Allemaal winnaars dus.


