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Leespunt 6: Hanepraaigemaal
Op dit punt kunt u een keuze maken tussen voortzetting van de korte route of het nemen van de
verlenging naar het oosten via Hekendorp.
Bij voortzetting van de korte route gaat u even terug het Houtmansplantsoen in. Dit is een voetpad,
dus u moet een stukje lopen met de fiets aan de hand tot aan de Vijverstraat. Hier gaat u linksaf en
daarna gaat u bij de Spieringstraat rechtsaf. Op het Willem Vroesenplein vindt u, enigszins links
aanhoudend, Achter de Kerk, het begin- en eindpunt van de route.
Bij een keuze voor verlenging van de route via Hekendorp kunt u zich op dit leespunt oriënteren op
het oude rivierenlandschap van de Hollandsche IJssel (zie onder Leespunt 6a).
Bovenop het Hanepraaigemaal (33) heeft u een mooi overzicht over de binnenstad, de Veerstal, de
Hollandsche IJssel en de Goejanverwelledijk met de daarachter gelegen stad. Met de bouw van het nieuwe
Hanepraaigemaal werden in 1987 de grote werken voor de waterhuishouding in Gouda voorlopig afgerond.
Het Houtmansplantsoen is in 1901 aangelegd op de plaats waar tot circa 1830 de stadswallen lagen. Het
plantsoen is vernoemd naar de gebroeders Cornelis en Frederik de Houtman, inwoners van Gouda, die in
1595 de “eerste Schipvaart” der Nederlanders naar Oost-Indië leidden. U komt langs het monument dat hier
is opgericht ter gedenking van deze gebeurtenis.
U bent nu weer in een van de oudste delen van de stad. We sluiten de route af bij het sluisje (34) in het
grachtje Achter de Sint Jan, vlakbij de doorgang in de steunbeer tegen de Sint Janskerk. Dit is een van de
sluisjes die gebruikt werden om het ‘schuren’ van de grachten te sturen.
Op het terras in de tuin van het MuseumgoudA kunt u nog even nagenieten van deze tocht.

Einde korte route

Dit document is eigendom van het Gouds Watergilde, een werkgroep van de historische vereniging Die Goude. Niets uit deze
studiemap mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook. De map is voor studiedoeleinden in bruikleen ter beschikking gesteld.

