
138

Ti
di

ng
e 

20
10

Het bestuur van die Goude geeft ter gelegen-
heid van het tachtigjarig bestaan van de ver-
eniging in 2012 een nieuw straatnamenboek 
uit. Hierin worden ook de straten opgeno-
men die na de uitgave van de straatnamen-
boeken door A. Scheygrond in 1979 en 1981 
tot stand zijn gekomen. Het nieuwe straat-
namenboek neemt de wijken als uitgangs-
punt. Per wijk wordt een historische schets 
gegeven met aansluitend een beschrijving 
van de straten. Deze opzet biedt de wijkbe-
woners inzicht in hun woon- en leefomge-
ving. 
Als voorproefje volgt hier de beschrijving 
van Nieuwe Park, zij het nog zonder de vol-
ledige opsomming van de straten. Voor deze 
wijk is gekozen omdat het Nieuwe Park, de 
naamgever van de wijk, op 28 oktober 2010 
honderd jaar bestaat. 

Nieuwe Park
goudse wijk vol tegenstellingen

Nico Habermehl

Ingang Burgemeester IJzendoornpark vanaf stationszijde  
(foto: Nico J. Boerboom)
Plattegrond huidige Nieuwe Park (cartografie: Peterpaul Kloosterman) 
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Ligging 

Nieuwe Park wordt begrensd door de Burgemeester 
Jamessingel, de Spoorstraat, de Kattensingel en de Nieu-
we Gouwe Oostzijde. De wijk bestaat uit twee delen: 
Nieuwe Park Oost en Nieuwe Park West met als scheiding 
de in aanleg zijnde Burgemeester van Hofwegensingel. In 
het oostelijk deel liggen woningen, scholen en zorgcen-
tra, en in het westelijke deel stedelijke voorzieningen, 
kantoor- en bedrijfspanden. Het woongedeelte, met 
daarin centraal gelegen het Van Bergen IJzendoornpark 
en het Nieuwe Park, kent een grote verscheidenheid aan 
huizen. In 2009 woonden in Nieuwe Park 1.321 Gouwe-
naars, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen 
‘parkers’ en ‘dijkers’. De twaalfde-eeuwse Winterdijk, 
die op een enkele plaats zijn oorspronkelijke karakter 
heeft behouden, doorsnijdt het woongedeelte. Tussen 
de Winterdijk en de spoorlijn ligt een voor Gouda nog 
uniek stukje moerasbos. Nieuwe Park is een wijk die pos-
taal deel uitmaakt van de Binnenstad. 

Winterdijk en Kattensingel 

De Winterdijk was langs de Gouwe aangelegd om te 
voorkomen dat de ontginning Bloemendaal bij hoog wa-
ter onder water zou lopen. Vanaf de Kattensingel liep 
de dijk naar het noordwesten, richting Waddinxveen. 
Langs de Winterdijk vonden aan-
vankelijk weinig activiteiten plaats. 
In 1765 liet Cornelis Oosterling daar 
ter hoogte van de huidige Roos van 
Dekemastraat beukmolen ‘De Een-
dragt’ bouwen. Deze werd later ook 
als korenmolen gebruikt. In 1824 
ging de molen in vlammen op. 

De Kattensingelgracht is bij de 
stadsuitbreiding van omstreeks 1350 
aangelegd. Lange tijd grensden de 
moestuinen van de binnenstadbe-
woners aan de Kattensingel. De be-
bouwing was toen nog incidenteel. 

Later werden er bedrijven gevestigd, waaronder enkele 
wasserijen, die daar voldoende ruimte vonden voor hun 
bleekvelden. Daarna ging het snel. Aan het begin van de 
negentiende eeuw was de Kattensingel vrijwel volge-
bouwd.

Wassen en bleken

De eerste grootschalige bedrijvigheid in het Nieuwe 
Parkgebied bestond uit wasserijen. Het Goudse IJssel-
water was in vroeger eeuwen veel schoner en kalkarmer 
dan het veen- en polderwater elders in Holland. Vandaar 
dat zich in de achttiende eeuw wasserijen in Gouda ves-
tigden. In de loop van de negentiende eeuw nam hun 
aantal toe tot zo’n twintig. Ze vestigden zich vooral langs 
de singels waar nog voldoende plaats was voor bleekvel-
den. De omvang van deze bedrijven varieerde sterk. De 
grote wasserijen hadden wel vijftig of meer personeels-
leden. Het waren meestal familiebedrijven. Elke wasserij 
had vaste klanten die over Holland verspreid woonden. 
Ongeveer tachtig procent van het wasgoed kwam van 
buiten Gouda, vooral uit de grote steden. De gegoede 
klasse liet meestal slechts eenmaal per jaar het wasgoed 
wassen en bleken.

Kattensingel circa 1904 (collectie N. Habermehl)
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Wasserij ‘De Drie Notenboomen’ aan de Kattensingel 
kreeg in 1849 een monumentale ingangspartij met boven 
de dubbele groene deuren een gebeeldhouwd reliëf van 
drie ineengestrengelde notenbomen met daarin twee 
duiven. De achtergrond van het reliëf is een fresco met 
voorstellingen uit het wasserijbedrijf: links een Hollands 
landschap met twee personen, die een wasmand dragen, 
in het midden een bleekveld en rechts twee vrouwen, die 
de was in een houten tobbe schoon stampen. 

Loodwitfabriek ‘Het Klaverblad’ werd in 1786 door Pie-
ter Blok gevestigd op het terrein van twee wasserijen aan 
de Kattensingel: ‘De Witte Lely’ en ‘De Rijzende Zon’. 
Het loodwit, een witte verfstof, was van goede kwaliteit 
en vond aftrek in binnen- en buitenland. Blok verkocht 

Monumentale ingangspartij uit 1849 van wasserij ‘De Drie Notenboo-
men’ (Foto Nico J. Boerboom)

zijn fabriek, die te lijden had van de economische malai-
se in de Frans-Bataafse tijd, in 1809. Na het vertrek van 
de Fransen in 1813 ging het weer beter met het bedrijf. 

Stoommachine doet zijn intrede

In 1866 lieten drie Goudse wasserijen stoommachines 
plaatsen. Een vierde wasserij volgde in 1873 en drie jaar 
later beschikten bijna alle wasserijen over stoomkracht. 
Stalhouder P. van Hofwegen vestigde in 1882 een badin-
richting in de voormalige wasserij ‘De Blauwe Haan’ aan 
de Kattensingel. Een stoommachine zorgde voor warm 
water. Na zijn dood in 1889 werd het gebouw verkocht 
aan C. van Eijk, die het pand tot kaaspakhuis verbouw-
de. 

Timmerman J. Vergeer stichtte rond 1894 aan de Kat-
tensingel Kistenmakerij en Kuiperij ‘De Woelgeest’, ter-
wijl H. Boumans er drie jaar later een nieuwe stoomwas-
inrichting liet bouwen. Verder waren daar nog wasserij 
‘De Rozenboom’ en de garenfabriek van Split en De Vet-
ter. Ondanks protesten van de nabijgelegen wasserijen 
over de te verwachten roetvorming, introduceerde lood-
witfabriek ‘Het Klaverblad’ in 1856 de stoommachine. 
Dat kwam de productiviteit ten goede. In 1885 had het 
bedrijf dertien arbeiders in dienst. Plotseling en ogen-
schijnlijk zonder aanleiding werd de loodwitfabriek in 
1898 gesloten.

Smid G.J.D. Arends kocht in 1886 een perceel op de 
hoek van de Kattensingel en de Winterdijk. Hier vestigde 
hij twee jaar later zijn werkplaats. Hij schafte een stoom-
machine aan en maakte in de singelgracht een vijzeldok 
voor het lichten van stoomschepen. Er werkten toen zo’n 
tien mensen. In 1894 vond een forse uitbreiding van de 
fabriek plaats en een jaar later deed een tweede stoom-
machine zijn intrede. Vanaf 1900 werd Arends niet langer 
smid of machinist genoemd, maar machinefabrikant. De 
arbeiders woonden in huizen langs het begin van de Win-
terdijk, sedert 1903 Van Strijenstraat geheten. In 1909 
werd de machinefabriek door de erfgenamen van Arends 
en diens compagnon verkocht aan J.G. Hupkes.

Omdat er langs de Winterdijk nog volop ruimte was, 
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station in de vorm van twee houten bouwketen. Van het 
station liepen de reizigers via een modderpad tussen het 
spoor en de Jan Verzwollewetering naar de Spoorweg-
straat en vandaar naar de Kleiweg. Na de verdubbeling 
van het spoor naar Rotterdam en de totstandkoming van 
de verbinding met Amsterdam kwam in 1869 een mo-
dern station in neoclassicistische stijl tot stand, inclusief 
onderdoorgang en restauratie. Het gebouw telde twee 
etages, waarvan de bovenste dienst deed als woning van 
de stationschef. In 1870 kwam de verbinding met Den 
Haag gereed. Vanuit Gouda waren de vier grote steden 
nu eenvoudig en snel te bereiken. Als laatste werd in 
1934 de spoorlijn naar Alphen aan den Rijn in gebruik ge-
nomen. Ten westen van het station ontwikkelde zich het 
Lombokterrein, een spoorwegemplacement met goede-
renopslag en -distributie. 

Station uit 1869 (Collectie N. Habermehl)

vestigden zich ook hier wasserijen. Zo lag daar in 1875 
wasserij ‘De Blaauwe Duif’. Ook Krijn van Eijk bezat er 
een wasserij. Een voordeel van deze wat afgelegen loca-
tie was dat de wasserijen op enige afstand lagen van de 
opkomende industrieën langs de Kattensingel met hun 
stoommachines. Dat kwam het bleken van de was zonder 
meer ten goede.

Het station, via een modderpad naar de stad

Ook in ander opzicht was de technische vooruitgang een 
belangrijke impuls voor de ontwikkeling van Nieuwe Park. 
In 1855 werd de spoorlijn (enkelspoor) tussen Rotterdam 
en Utrecht in gebruik genomen. Halteplaats Gouda, toen 
nog deel uitmakend van de gemeente Broek, kreeg een 
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Om het toenemend aantal reizigers van dienst te kun-
nen zijn, werd het modderpad langs het spoor in 1872 
getransformeerd tot een rechte iepenlaan, geflankeerd 
door een plantsoen: de Stationsweg. Datzelfde jaar volg-
de de aanleg van de Crabethstraat, vanaf het station te 
bereiken met een bruggetje over de Jan Verzwollewete-
ring. Via de Crabethstraat kwamen de reizigers uit op de 
Kattensingel. Vandaar bracht een voetveer hen naar de 
binnenstad. De bebouwing aan de westelijke kant van de 
Crabethstraat liep door tot het Stationsplein, terwijl de 
oostelijke straatwand overging in het Crabethpark. Aan 
de Crabethstraat en het Crabethpark werden duurdere 
huizen gebouwd. Rond die tijd verrees op de oostelijke 
hoek van de Crabethstraat en het Stationsplein café-ho-
tel-restaurant ‘La Station’, dat later tevens dienst deed 
als wachtkamer voor de stoomtram naar Oudewater.

Stoomtrams en ‘havermotoren’

In het laatste kwart van de negentiende eeuw zijn diver-
se pogingen gedaan om Gouda door trams te verbinden 
met plaatsen in de omgeving. De voorbereidingen voor 
een trambaan naar Bodegraven gingen in 1880 van start. 
Twee jaar later was de dienstregeling een feit. De tram 
reed zeven maal per dag over een smalspoor van 75 cm 
breed, hetgeen veel schommelingen tot gevolg had. De 
route liep vanaf het station via de Graaf Florisweg richting 
Reeuwijk en Bodegraven. Vanwege de geringe belang-
stelling was er een fors exploitatietekort. De maatschap-
pij restte weinig anders dan de locomotieven te vervan-
gen door paarden. In 1917 was er zelfs geen geld meer 
voor de ‘havermotoren’ en ging de tramlijn ter ziele.

Het initiatief tot de aanleg van een tramverbinding 
naar Oudewater werd in 1882 genomen. Ondanks de 
vele problemen vanwege de slappe veenbodem, was de 
aanleg een jaar later gereed. De trambaan liep vanaf het 
station via de Crabethstraat, de Kattensingel, de Klei-
wegbrug en de binnenstad naar de Goejanverwelledijk 
en vandaar verder naar Haastrecht en Oudewater. Om-
dat de lijn verliesgevend was, werd deze niet, wat aan-

vankelijk de bedoeling was, doorgetrokken naar Utrecht. 
Bovendien leidden ongelukken tot driemaal toe tot een 
rijverbod in de Goudse binnenstad. Het laatste rijverbod 
in 1907 werd de onderneming fataal.

Reeds in een vroeg stadium werden plannen ontwik-
keld voor de aanleg van een tramlijn van het station naar 
de Krimpenerwaard. De werkzaamheden, die uiteindelijk 
in 1903 een aanvang namen, liepen forse vertraging op 
doordat regelmatig delen van het dijklichaam wegzak-
ten in de slappe veenbodem. Maar vanaf 1914 sukkelde 
dan toch een stoomtram met twee reizigerswagons en 
een goederenwagon vijfmaal per dag met een snelheid 
van 30 kilometer per uur door de polder van Gouda naar 
Schoonhoven. Nadat de Duitse bezetter de rails had ge-
vorderd voor de oorlogsindustrie, werd de verbinding in 
1942 stopgezet.

Villa ‘Honk’ uit 1910 (Collectie N. Habermehl)
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Voor publiek toegankelijk park 

Achter de Kattensingel werd aan het begin van de nieu-
we eeuw één van de fraaiste stadsparken aangelegd. Dat 
had de stad te danken aan burgemeester A.A. van Ber-
gen IJzendoorn, die bij zijn overlijden in 1895 een bedrag 
van 40.000 gulden naliet om daarvan op enige afstand 
van de stedelijke bebouwing een voor het publiek toe-
gankelijk park aan te leggen. Hij gaf daarbij expliciet aan 
dat de ‘wandelplaats’ van twee kanten bereikbaar moest 
zijn, zodat men niet langs dezelfde weg hoefde terug te 
keren. De keuze voor de locatie tussen de spoorlijn en 
de Winterdijk werd ingegeven door de slechte kwaliteit 
van de grond ter plaatse. Vandaar dat het terrein onbe-
bouwd was gebleven. Landschapsarchitect Hendrik Co-
pijn maakte in 1897 een ontwerp in landschapsstijl, dat in 
1901 werd uitgevoerd. Het resultaat was een romantisch 
park met slingerpaden, vijvers en knuppelbruggetjes, 
omgeven door grasvelden en bosschages. De Leeuwen-
poort: twee bakstenen kolommen, elk voorzien van een 
leeuw afkomstig van de in 1843 gesloopte Kleiwegpoort, 
vormde de entree van het park aan de stationszijde.

Rond het park ontstond geleidelijk een woonwijk met 
vrijstaande villa’s, landhuizen en woningen voor gegoe-
de middenstanders. De luxe, in 1905 onder architectuur 
van W. Kromhout gebouwde, middenstandswoningen 
Van Beverninghlaan 19-23 zijn het meest weelderige en 
best bewaard gebleven voorbeeld van Jugendstil in Gou-
da. Aan de Van Beverninghlaan 38 verrees in 1910 Villa 

‘Insulinde’, later omgedoopt tot Villa ‘Honk’, met een 
imponerende dakpartij, bekroond door een koepeltje. 
De exotische veranda en de ‘tropenhelm’ op het koepel-
tje verwijzen naar de Indische jaren van opdrachtgever 
J.A. van Rijn van Alkemade, die assistent-resident op 
Java was geweest. De villa heeft enige tijd dienst gedaan 
als burgemeesterswoning. Hier woonden onder meer de 
burgemeesters J.G. Gaarlandt, K.F.O. James en R.M. van 
Reenen.

In 1910 werd het Van Bergen IJzendoornpark uitge-
breid met een gebied, gelegen tussen de Winterdijk en 
de Nieuwe Gouwe Oostzijde: het Nieuwe Park. Dit park 
is symmetrisch aangelegd met een vijver in het midden 
en een wandelpad er omheen. Aanvankelijk zijn alleen 
op de vier hoekpunten villa’s gebouwd. Later zijn ook de 
lange zijden tussen deze villa’s, oorspronkelijk voorzien 
van wandelpaden en groen, bebouwd. 

Het Rode Dorp, hechte maar gesloten gemeenschap 

Een deel van het gebied werd tegen de Eerste Wereldoor-
log bestemd voor sociale woningbouw. Het Rode Dorp, 
of Rooie Dorp op zijn Gouds, kwam in 1915 tot stand. De 
socialistische woningbouwvereniging ‘Het Volksbelang’ 
gaf opdracht dit uit acht blokken bestaande complex 
te bouwen naar het ideaal van het tuindorp. Een tuin-
dorp werd gekenmerkt door een aantal straten en een 
centraal gelegen plein, voorzien van een plantsoen. Het 
Rode Dorp was een variant op dit ‘tuindorpideaal’. Het 

Het Nieuwe Park circa 1920 (Collectie N. Habermehl)

Rode Dorp, Parkstraat circa 1920 (Collectie N. Habermehl)
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Huize ‘Elizabeth’ uit 1919 (Collectie N. Habermehl)

69 woningen tellende complex strekte zich uit van de 
Ferdinand Huyckstraat tot de Kanaalstraat. Beide straten 
waren met elkaar verbonden door de Parkstraat. De hui-
zenblokken bestonden uit laagbouwwoningen en hadden 
een tuintje. Een aantal hoekwoningen was voorzien van 
een derde laag. Deze huizen bevatten een beneden- en 
bovenwoning.

De naam Rode Dorp is ontleend aan zowel de kleur 
van de dakpannen als aan de politieke gezindheid van 
de woningbouwvereniging en daarmee van de bewo-
ners. Er was variatie in de hoogte van de bebouwing met 
aandacht voor het metselwerk. Daarnaast versprongen 
de blokken ten opzichte van elkaar. De achterzijde van 
de woningen in het Rode Dorp kenden oorspronkelijk 
openslaande deuren, voorzien van mooie details. Ook 
de voordeuren waren met soortgelijke details afgewerkt. 
Voor die tijd waren de woningen modern met een toilet 
en stromend water. Eigen voorzieningen zoals scholen 
waren er niet, maar wel twee groentewinkels en een ta-
bakszaak. De bewoners van het Rode Dorp vormden een 
hechte, zij het gesloten gemeenschap. Het was een dorp 
in de stad met een eigen visvereniging, die jaarlijks een 
groot feest organiseerde.

Bouwen en dempen 

De monumentale villa ´Huize ‘Elizabeth’ werd in 1919 
aan het Van Bergen IJzendoornpark 22 gebouwd. Het 
uit rode baksteen opgetrokken huis heeft een vrijwel 
rechthoekige plattegrond en gaat schuil onder een over-
stekend dak. De hoofdingang heeft een forse luifel met 
pannendak waarop twee gestileerde leeuwenbeelden, 
die het huis ‘bewaken’. Van 1959 tot 1967 deed de villa 
dienst als verpleegtehuis voor 25 langdurig zieken. Op 
de plaats van de laatste grote buitentuin in Nieuwe Park 
werd in 1921 de Van Swietenstraat aangelegd. Aan beide 
zijden van de straat verrezen ruime herenhuizen in een 
stijl, die baksteenexpressionisme wordt genoemd. 

Na nieuwbouw aan de Turfmarkt werden de Gerefor-
meerde Kerk A aan de Kattensingel en de bijbehorende 
kosterswoning in 1931 verkocht. Vijf jaar later werd de 

Stationspleinkerk met pastorie en kosterswoning tegen-
over het station gebouwd. Hier kerken de bevindelijk 
gereformeerden, bij wie de persoonlijke band met God 
centraal staat. Het gebouw heeft een karakteristieke 
vorm, dankzij de steile daken en het spitse met koper 
beslagen klokkentorentje. 

De Jan Verzwollewetering, die een steeds groter osta-
kel begon te vormen, werd in 1938 gedempt. Daarmee 
verdwenen de bruggen in de Spoorwegstraat, de Cra-
bethstraat, de Van Swietenstraat en de Van Strijenstraat. 
Ter plaatse werd een hoofdriool aangelegd, dat doorliep 
tot het gemaal aan het einde van de IJssellaan. Nog dat-
zelfde jaar bouwde de Goudse Verzekering Maatschappij 
op de plaats van café-hotel-restaurant ‘La Station’ haar 
hoofdkantoor. In 1940 kreeg de Spoorwegstraat, sedert 
1948 Spoorstraat geheten, een tunnel. Op 6 november 
1944 bombardeerden de geallieerden de spoorlijn bij 
Gouda. Daarbij werden het station en het bijbehorende 
emplacement zwaar beschadigd.

Goudsche Machinefabriek breidt uit

In 1914 liet J.G. Hupkes door aannemer H.J. Nederhorst 
op de hoek van de Kattensingel en de Van Strijenstraat 
een nieuw pand neerzetten. Hierin werden het kantoor 
en de tekenkamer ondergebracht. Rond diezelfde tijd 
werd de fabriekshal aan de zijde van de Kattensingel 
voorzien van een neoclassicistische voorgevel met pi-
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lasters, een balustrade en een door ramen geflankeerd 
poortgebouw met bovenlicht. Hierbij bleef het niet. Re-
gelmatig moest het bedrijf worden uitgebreid om aan de 
vraag te kunnen voldoen. 

In 1936 wist directeur Hupkes beslag te leggen op de 
wasserij die naast de fabriek lag. Dat bood voorlopig 
voldoende perspectief om te kunnen uitbreiden. Aan-
vankelijk wist het bedrijf zich tijdens de oorlog staande 
te houden, maar in 1944 kwam hieraan een einde toen 
de bezetter de materiaalkraan dichtdraaide en een deel 
van het machinepark op transport naar Duitsland zette. 
Omdat inmiddels ook een aantal arbeiders in Duitsland 
tewerk was gesteld, werd de productie noodgedwongen 
stopgezet. Wel werden nog reparatiewerkzaamheden 
verricht. 

Karakteristiek transformatorgebouw 

Het karakteristieke transformatorgebouw aan de Kanaal-
straat 1a werd in 1943 neergezet om een koppeling tus-
sen de elektriciteitscentrales van enkele plaatsen uit de 
omgeving met Gouda mogelijk te maken. Van het vrij-
staande gebouw, dat is opgetrokken uit gele baksteen, 
verschillen het voorste en achterste deel in hoogte. Bei-
de delen hebben een ver overstekend plat dak, waarvan 
het hoogteverschil wordt benadrukt door een opbouw, 
die is voorzien van een gebogen dak. Dit spel met lij-
nen en vlakken is typerend voor het Nieuwe Bouwen 

en is direct beïnvloed door de beroemde Amerikaanse 
architect Frank Lloyd Wright, die onder meer het Gug-
genheim Museum in New York ontwierp. Ook de gevels 
worden gedomineerd door horizontale elementen, zoals 
het brede betonnen bordes tegen de voorgevel en de la-
teien boven de openingen. Die openingen zijn overigens 
na het naar binnen brengen van de benodigde appara-
tuur dichtgezet. Achter het hoofdgebouw ligt een kleine 
werkplaats van later datum. Deze is evenwel in dezelfde 
stijl gebouwd. Er zijn plannen om in het transformator-
gebouw een kantoor te vestigen.

‘Duivenkoning van Gouda’

In Nieuwe Park woonde onder anderen C.A.M. Spruijt, 
ook wel bekend als de ‘duivenkoning van Gouda’. Na zijn 
huwelijk in 1922 kocht hij het nieuw gebouwde huis Van 
Beverninghlaan 36 met het bijbehorende perceel grond 
van 3.000 m². Op het terrein achter zijn huis bouwde hij 
duivenhokken en zo ontstond het befaamde duivenpark. 
Gemiddeld waren er zo’n 5.000 duiven te vinden. Een-
maal in de veertien dagen was het park op zondag open. 
Met bussen tegelijk kwamen duivenliefhebbers uit heel 
Europa naar Gouda. De bezoekers liepen dan een uur 
of drie langs de zeventig volières. Spruijt organiseerde 
ook wedvluchten. Daarnaast hield hij tentoonstellingen. 
Om zijn hobby te kunnen financieren, schreef Spruijt, in 
het dagelijks leven directeur van drukkerij Koch en Knut-

Hoofdkantoor Goudsche Verzekeringen uit 1938 (Collectie N. Habermehl) Transformatorgebouw uit 1943 (foto Nico J. Boerboom)



146

Ti
di

ng
e 

20
10

portieken zijn iets uitgebouwd en aan de achterzijde zijn 
balkons aangebracht. Op een lage borstwering na zijn 
de huizen aan de voor- en achterzijde vrijwel volledig 
voorzien van glas. Vanwege aanhoudende lekkage zijn 
over de platte daken later daken met een flauwe helling 
gebouwd. De huizen, die haaks op de Winterdijk staan, 
hebben een openbare groenstrook als gemeenschappe-
lijke tuin. Al jaren worden de vrijkomende huurwoningen 
door de huidige eigenaar, woningcorporatie ‘Woonpart-
ners’, verkocht. In 2009 was ongeveer de helft in het be-
zit van particulieren. De straten dragen de welluidende 
namen van romanfiguren uit de negentiende eeuw als 
Max Havelaar, Jan Compagnie en Eline Vere. In de jaren 
zestig zijn langs de Winterdijk voor de werknemers van 
Unilever de zogenaamde ‘Unileverwoningen’ gebouwd. 
Evenals de ‘blokwoningen’ betreft dit kleinschalige wo-
ningbouw.

Begin jaren zestig werden de daken en ramen van de 
woningen in het Rode Dorp gerenoveerd. Ook de elek-
triciteits- en de waterleidingen werden vervangen. Bo-
vendien kregen de woningen een douchecel. Deze werd 
naar keuze boven of beneden geplaatst, of in de hou-
ten aanbouw. In de jaren tachtig klaagden de bewoners 
over tocht en kou. Bij een grote onderhoudsbeurt kregen 
de woningen dubbel glas. Bovendien werden de gevels 
voorzien van een isolerende laag. Daarvoor moest wel 
een ‘prijs’ worden betaald. Bij het plaatsen van isolatie-
glas veranderde de indeling van de raampartijen: hoog 
doorgetrokken ramen zonder roedeverdeling. Verder 
verdween het fraaie metselwerk achter de isolatielaag. 
In 1994 was de keuze ‘renoveren of nieuwbouw’. In over-
leg met de bewoners werd besloten tot nieuwbouw over 
te gaan. In 2007 vertrokken de laatste bewoners. Korte 
tijd later werd het Rode Dorp, bakermat van de sociale 
woningbouw in Gouda, gesloopt.

Ook woonwagenbewoners kregen een plek in Nieuwe 
Park. Om de Goudse woonwagenbewoners beter te laten 
integreren, wilde de gemeente hen conform het provin-
ciaal beleid huisvesten op kleine woonlocaties. Vandaar 
dat de gemeente in 1994 ten noorden van het hoofd-
kantoor Civiele Werken van de Bataafsche Aanneming 
Maatschappij (bam) aan de H.J. Nederhorststraat vijftien 

tel, meer dan twintig handboeken en brochures over 
het houden en fokken van duiven. Thans herinnert niets 
meer aan het eens wereldberoemde duivenpark.

Woningen en woonwagens 

Tussen het Rode Dorp en de Winterdijk verrezen van 
1956 tot 1958 zeven blokken split-level woningen van 
drie bouwlagen onder een plat dak, bekend als de ‘blok-
woningen’. De onderbouw is ingericht als berging. De 

Duivenhokken achter de woning Van Beverninghlaan 36 (Collectie 
C.A.M. Spruijt)

‘Blokwoningen’ uit 1958 (foto Nico J. Boerboom)
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plaatsen inrichtte voor bewoners van het woonwagen-
centrum aan de Goudkade. Een deel van de bewoners 
vond de plekken op dit Nieuwe Parkerf te klein. Boven-
dien voldeden ze in hun ogen niet aan de wettelijke nor-
men. Dat leidde tot de nodige ongenoegen tussen de 
bewoners en de gemeente. Uiteindelijk werd het terrein 
in nauw overleg met de bewoners opnieuw ingericht. 
Dat ging wel ten koste van het aantal plaatsen: twaalf in 
plaats van de oorspronkelijke vijftien. Achter het terrein, 
met een fraai uitzicht op het laatste stukje oude Winter-
dijk, heeft de gemeente een vissteiger en een ontmoe-
tingsplaats voor de bewoners aangelegd. 

Herstel en nieuwbouw station 

Gouda vormde een belangrijk knooppunt van spoorlij-
nen, die liepen van Rotterdam en Den Haag naar het ach-
terland. Dat was ook de reden waarom het station en het 
naastgelegen emplacement tijdens de oorlog meerdere 
malen door de geallieerden werden gebombardeerd. Na 
de oorlog werd het zwaar gehavende station onder han-
den genomen door architect Sybold van Ravesteyn, die 
het verbouwde tot een gebouw met één verdieping. Het 
hoofdgebouw werd aan beide zijden voorzien van bijge-
bouwen, die dienden als fietsenstalling (links) en wacht-
kamer voor buspassagiers (rechts). Tevens werd een 
overdekt busstation aangelegd, het eerste in zijn soort 

in Nederland. Bij gebrek aan volume kreeg het station 
een monumentale kroonlijst. Op het middelste bouw-
deel stond een klok, aan weerszijden geflankeerd door 
klassieke godinnen, gemaakt door Jo Uiterwaal. Op de 
zijvleugels werden van dezelfde kunstenaar beelden van 
Goudse ambachten geplaatst. 

Aansluitend op de renovatie van het station werd in 
1949 een rechtstreekse verbinding tussen het station en 
de Kleiweg tot stand gebracht: de Vredebest. Hiertoe 
werd een doorbraak in de singelwand van de Kattensin-
gel gemaakt, wat ten koste ging van sociëteit ‘Vrede-
best’, voorheen uitspanning en koffiehuis ‘De Romein’. 
Slechts de naam bleef behouden. Langs de oostzijde van 
de Vredebest kwam een rij winkels met bovenwoningen 
tot stand. 

In 1984 werd een nieuw station gebouwd naar een 
ontwerp van architect M.W. Markenhof. Het station 
kreeg evenals zijn voorganger één laag en werd voor-
zien van drie kleine en twee grote tongewelven, die de 
beide ingangen overspannen. In de boogvelden werden 
vijf beelden uit 1948 herplaatst. De perronoverkapping 
bleef grotendeels bewaard. Hierin zijn de sporen van het 
bombardement uit 1944 nog zichtbaar aanwezig. Het 
overdekte busstation werd in 2002 wegens bouwvallig-
heid gesloopt.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Goudse Verze-
kering Maatschappij uit tot een onderneming met meer 

Station uit 1948 (Collectie N. Habermehl) Voorzijde van het station uit 1984 (foto Nico J. Boerboom)
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dan vierhonderd werknemers. Door deze groei raakte 
de huisvesting te klein. Vandaar dat het kantoor van ‘De 
Goudse’ tegenover het station moest wijken voor het in 
1980 opgeleverde gebouw ‘De Zwaluw’, dat bijna volle-
dig bezit van het Crabethpark heeft genomen. In 2000 
behoorde het bedrijf tot de middelgrote verzekeraars in 
Nederland. 

Van machinefabriek naar stadswoningen

De Goudsche Machinefabriek pakte na de bevrijding de 
draad voortvarend op. Regelmatig vonden uitbreidingen 
plaats, die ten koste gingen van de woningen aan de 
westkant van de Van Strijenstraat en een aantal huizen 
aan de Kattensingel. Rond 1988, er waren toen 140 men-
sen bij het bedrijf werkzaam, besloot de directie we-
gens ruimtegebrek over te gaan tot nieuwbouw op het 
industrieterrein Coenecoop in Waddinxveen. Dit bood 
optimale mogelijkheden voor een gunstige situering van 
de productieruimten ten opzichte van de kantoren. Bij-
komende voordelen waren de betere bereikbaarheid en 
- niet onbelangrijk zoals de geschiedenis leerde - vol-
doende mogelijkheden tot uitbreiding. 

Half oktober 1990 verliet De Goudsche Machinefabriek 
het oude complex aan de Kattensingel. Korte tijd later 
werden de fabrieksgebouwen afgebroken. In 1994 vond 
de bebouwing plaats van het eerste deel van het vrij-
gekomen terrein: appartementen langs de Kattensingel 
en woningen langs de Van Strijenstraat en de Van Vreu-
mingenstraat. In 2010 en 2011 wordt op deze locatie en 
op die van zeepfabriek ‘Gouda’ de nieuwbouwprojecten 
‘Gouds MagniFiek’ en ‘De Abessijn’ gerealiseerd. Het 
project ‘Gouds MagniFiek’ bestaat uit vier villa’s en 32 
stadswoningen met tuin en dakterras. De stadswoningen 
worden gebouwd in de vorm van een hof, begrensd door 
de Lepelaerstraat, de Van Strijenstraat, de Van Vreumin-
genstraat en de Verspuystraat. Langs de Kattensingel, op 
de plaats van het kantoor van de zeepfabriek, wordt het 
project ‘De Abessijn’ gerealiseerd, bestaande uit elf ap-
partementen.

Wasserijen verdwijnen

Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal wasserijen 
gestaag af. De ontwikkeling van chemische reinigings-
middelen maakte de bedrijfstak minder afhankelijk van 
schoon oppervlaktewater. Bovendien kregen de Neder-
landse huishoudens de beschikking over wasmachines. 
Gezinnen die ‘de was de deur uit deden’ werden zeldza-
mer en de wasserijen concentreerden zich steeds meer 
op de industriële reiniging in opdracht van bedrijven en 
instellingen. In de jaren zeventig sloten de laatste was-
serijen hun poorten. 

In 1974 heeft de Oudheidkundige Kring (thans Histori-
sche Vereniging) ‘die Goude’ uit eigen middelen 10.000 
gulden aangewend om het reliëf en fresco van ‘De Drie 
Notenboomen’ te laten opschilderen. Deze schenking 
was bedoeld als een aanmoediging op de voorgenomen 
restauratie van het pand door de nieuwe eigenaar, de ge-
meente Gouda. Dit zou echter nog meer dan dertig jaar 
op zich laten wachten. Links van de ingang bevindt zich 
nog een klein, witgepleisterd bedrijfspand, dat eveneens 
is gerestaureerd. Het achterterrein, waar zich vroeger de 
bleek moet hebben bevonden, is overwoekerd door on-
kruid.

Gouwezicht, Gouwespoor en Gouwehoek 

Nieuwe Park West omvat het Gouwezichterrein en de 
bedrijventerrein Gouwespoor en Gouwehoek. Op de 
voormalige Enecolocatie, thans Gouwezicht geheten, 
hebben de afgelopen periode ingrijpende veranderingen 
plaatsgevonden. Duidelijk aanwezig is het kerkgebouw 
uit 2008 van de Gereformeerde Gemeente, vanwege de 
hoge opvallende kap in de volksmond wel ‘de mijter’ 
genoemd. De kerkzaal telt maar liefst 1.300 zitplaatsen, 
tien vergaderruimten en een inpandige kosterswoning. 
Daarnaast ligt sedert 2005 het politiebureau Centrum 
West, uitgerust met een cellencomplex. Achter het poli-
tiebureau wordt een vestiging van supermarkt Hoogvliet 
gebouwd. Deze vestiging vervangt de supermarkt aan 
de Ferdinand Huyckstraat. Verder is op deze locatie het 
hoofdkantoor van Oasen drinkwater gevestigd. Om de 
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De Goudse Waarden, afdeling vmbo, aan de Kanaalstraat (Collectie N. Habermehl)
 

bereikbaarheid van het terrein te vergroten, wordt thans 
de Burgemeester van Hofwegensingel aangelegd. Deze 
weg loopt vanaf het kruispunt bij de Steve Bikobrug door 
het moerasgebied tussen het kantoor van de bam en het 
politiebureau om vervolgens achter het cellencomplex 
linksaf te buigen het terrein op. 

Ten westen van Gouwezicht, op de plaats van de ge-
bouwen van de Melkunie en de sportvelden waar voetbal-
vereniging ‘Gouda’ in 1959 en 1960 haar grootste succes-
sen behaalde en ook ‘Jodan Boys’ lange tijd voetbalde, 
ligt sedert 1999 bedrijventerrein Gouwespoor. Langs 
wegen met namen als Keerkring, Meridiaan, Noordpool, 
Zuidpool, Evenaar, Globepad, Noordelijk Halfrond en 
Zuidelijk Halfrond zijn fraai vormgegeven kantoor- en 
bedrijfspanden gesitueerd. In 2001 is daar ook de brand-
weerkazerne gevestigd. Het gebouw biedt plaats aan 
zo’n 20 brandweervoertuigen, de 24-uurs uitrukdienst 
en kantoorpersoneel. Verder zijn er in het pand instruc-
tielokalen aanwezig. 

Tussen de spoorlijnen en de Nieuwe Gouwe Oostzijde, 
ligt het bedrijventerrein Gouwehoek. Bij het Muizengat, 
de nauwe doorgang onder het spoorwegviaduct be-
vinden zich nog twee blokjes woningen uit 1911. Na de 
openstelling van het veel bredere Hamstergat werd het 
Muizengat voor het doorgaand verkeer afgesloten.

Onderwijs voor de jongeren 

Langs de Winterdijk liggen drie scholen: de afdeling 
vmbo van ‘De Goudse Waarden’, ‘Het Segment’ en ‘Park 
& Dijk’. De afdeling vmbo van de christelijke scholenge-
meenschap ‘De Goudse Waarden’ kent vier leerwegen, 
waarvan er twee op de locatie Winterdijk 10 worden 
verzorgd: de theoretische en de gemengde leerweg. De 
twee andere, meer praktisch georiënteerde leerwegen 
en het praktijkonderwijs worden verzorgd op de locatie 
Kanaalstraat 31. ‘Het Segment’, een openbare regionale 
school voor praktijkonderwijs, is sinds eind 2005 tijde-
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lijk gehuisvest in ‘De Rietgors’ aan de Winterdijk 14. Dit 
gebouw was met het vertrek van de afdeling vmbo van 
het Antoniuscollege vrijgekomen. Naar verwachting zal 
de nieuwbouw aan het Van Bergen IJzendoornpark 45 in 
de loop van 2010 worden opgeleverd. Daarna wordt ‘De 
Rietgors’ gesloopt. Er zijn plannen om op de vrijkomen-
de plek drie scholen voor speciaal onderwijs te vestigen: 
de Samuëlschool, De Ark en de dagopvang Gemiva. ‘Park 
& Dijk’ is een christelijke scholengemeenschap voor spe-
ciaal basisonderwijs. Met het in gebruik nemen van de 
nieuwe vleugel in 2009 is de school als unielocatie ge-
huisvest aan de Winterdijk 6. Aansluitend is de Parklo-
catie aan het Van Bergen IJzendoornpark afgestoten. In 
september 2010 is de keramiek- en lasopleiding van de 
Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda 
verhuisd naar de voormalige openbare school voor spe-
ciaal basisonderwijs ‘Het Spectrum’ aan het Van Bergen 
IJzendoornpark 49.

Zorg voor de ouderen 

Huize Gouwestein werd begin 1956 als rusthuis in ge-
bruik genomen. Het complex met de kenmerkende kapel 
en toren kenmerkte zich door een sobere schoonheid. 
De bewoners van 65 jaar en ouder genoten in de begin-
tijd een redelijke gezondheid en konden zichzelf verzor-
gen. Daarop waren de voorzieningen afgestemd. Tussen 
1974 en 1976 vond een ingrijpende renovatie plaats. Drie 
wooneenheden werden samengevoegd tot twee, waarbij 
elke nieuwe wooneenheid een eigen keukentje, toilet en 
douche kreeg. De oude ziekenboeg werd ontmanteld en 
vervangen door een modern ingerichte ziekenafdeling, 
terwijl de keuken van het huis nieuwe apparatuur kreeg. 

Na verloop van tijd veranderde het rusthuis zich tot een 
zorgcentrum met 134 plaatsen. Om aan de toegenomen 
vraag naar zorg te kunnen voldoen en de bewoners meer 
ruimte te bieden, vond van 2008 tot 2010 nieuwbouw 
plaats. Vanuit het zorgcentrum vindt ook dienstverlening 
plaats aan senioren die in de omgeving wonen, onder 
meer in de wooncomplexen ‘Het Binnenhof’ (1989) en 
‘Gouwestaete’ (2010). In Huize Winterdijk, gebouwd in 
het midden van de jaren zeventig, wonen zo’n 155 oude-

ren zelfstandig in een flatwoning. Het is een zorgcentrum 
op reformatorische grondslag. Nieuwbouw vindt plaats 
in 2010. Van een andere orde is het Thomashuis aan de 
Winterdijk 4, een ruime bungalow met tuin, waarin men-
sen met een verstandelijke beperking een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan leiden.

Toekomstige ontwikkelingen

Nieuwe Park is volop in ontwikkeling. Langs de Katten-
singel worden op de plaats van de voormalige Goud-
sche Machinefabriek woningen gebouwd. Achter het 
politiebureau verrijst een supermarkt. Op de plaats van 
het Rode Dorp zijn nieuwe woningen gepland. Naar ver-
wachtingen start de bouw van deze huizen in 2011. In de 
Spoorzone, een smalle strook langs de spoorlijn Rotter-
dam-Utrecht van het Hamstergat tot en met het Albert 
Plesmanplein, komen kantoren, woningen, onderwijsin-
stellingen en een stadskantoor. Het project ‘Leisureloca-
tie Hamstergat’ voorziet in de realisatie van voorzienin-
gen voor vrijetijdsbesteding en ontspanning, waaronder 
een discotheek. Van recente datum is het plan tot her-
ontwikkeling van het gebied rond de Vredebest. Het plan 
voorziet in de realisatie van een nieuw attractief win-
kel- en woongebied. De voorgenomen verbinding van de 
Burgemeester Mijssingel via een spoortunnel met de in 
aanleg zijnde Burgemeester van Hofwegensingel zal op 
termijn de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen sterk 
verbeteren. Nieuwe Park kent een actief wijkteam dat 
over al deze plannen nauwe contacten met de gemeente 
onderhoudt en de bewoners informeert over de ontwik-
kelingen in hun wijk. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten 
of via de wijkkrant en de website.
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