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Het Bolwerkterrein in Gouda is de naam van 
het stedelijk gebied dat wordt begrensd door 
de Gouwe, de Turfsingel, de Verlorenkost en 
het Nonnenwater. De locatie ontleent haar 
naam aan een in 1575 voor de Potterspoort 
aangelegd verdedigingswerk, aangeduid als 
bolwerk. Het gebied kent een lange en af-
wisselende geschiedenis. Tussen 1100 en 
1300 ontginnen kolonist-en het veenland 
in de Gouwestreek en daarmee ook het Bol-
werkterrein. Zij kappen de bomen en graven 
evenwijdig aan elkaar lopende sloten, die 
het overtollige water op de Gouwe en de IJs-
sel lozen. Aanvankelijk worden de ontgon-
nen gronden met rogge bebouwd. Door in-
klinking van de bodem – een gevolg van het 
ontwateren – gaan de bewoners steeds meer 
over op veeteelt. Ook wordt het veen in ge-
droogde vorm (turf ) als brandstof gebruikt.

Houten huizen en stenen verdedigingswerken

De eerste – houten – huizen op het Bolwerkterrein ver-
rijzen tussen 1300 en 1350. Zij liggen langs de Gouwe. 
Achter de huizen bevinden zich diepe erven. Aanvanke-
lijk telt het Bolwerkterrein zes percelen, door greppels 

Het bolwerkterrein in de loop 
der eeuwen

Nico Habermehl

Bolwerkterrein. Van links naar rechts: het Bolwerk (versterking), de Pot-
terspoort en het klooster Sint-Marie (Leprooshuis). Uitsnede stadskaart 
van Braun en Hogenberg uit 1585. (Foto sahm)

van elkaar gescheiden. Van 1350 tot 1400 verschuiven 
enkele percelen ten opzichte van elkaar. Bovendien is 
er een perceel bijgekomen. Scheidingen van vlechtwerk 
vormen nu de grenzen tussen de zeven percelen. Deze 
erfgrenzen blijven honderden jaren ongewijzigd. De ach-
tererven worden intensiever gebruikt. Hier worden de 
mest- en afvalkuilen gegraven. Het in de kuilen aange-
troffen afval duidt op de aanwezigheid van ambachtslie-
den: een leerlooier, touwslager, verver en pottenbakker. 
De greppels raken na verloop van tijd in onbruik.



61

Ti
di

ng
e 

20
14

Aan zowel de binnen- als buitenzijde zijn deze houten 
huizen zeer eenvoudig. Zij bestaan uit een rechthoekige 
ruimte, de ‘zaal’, met daarin een bed, een tafel, stoelen 
of krukken en een (deken)kist. Op een open vuur midden 
in het vertrek wordt gekookt. In de loop van de veer-
tiende eeuw doet de schoorsteen zijn intrede, zodat de 
rook beter kan wegtrekken. Op de balken wordt nu een 
gesloten vloer gelegd, zodat de kapruimte als zolder kan 
worden gebruikt. Geleidelijk aan komen er meer verdie-
pingen bij. Na de groei in de hoogte vindt uitbreiding in 
de diepte plaats. Aan de achterzijde van het huis wordt 
een vertrek toegevoegd, de achterkamer. Later volgt nog 
het achterhuis, veelal gebruikt als bedrijfsruimte of pak-
huis. 

Rond 1350 worden ter bescherming van de stad mu-
ren, poorten, torens en rondelen aangelegd. De Potters -
poort geeft toegang tot het Bolwerkterrein. Het is een 
vierkant gebouw met aan de veldzijde (langs de gracht) 
twee wachttorens. In 1575 wordt voor de poort een bol-
werk aangelegd in de vorm van een ravelijn (driehoek). 
Ruim veertig jaar later, in 1618, ondergaat de Potters-
poort een grondige vernieuwing. Vanaf die tijd doet het 
gebouw tevens dienst als gevangenis. De poort wordt in 
1843 afgebroken. Het Bolwerk ondergaat nadien diverse 
veranderingen. Het meest ingrijpend is de reconstructie 
in 1960. De Verlorenkosttoren, een vierkante watertoren 
met een plat dak, beschermt de doorgang van de Turf-

singel naar de Verlorenkost. Tussen de Potterspoort en 
de Verlorenkosttoren ligt de Kriekebeekstoren. Deze to-
ren is in 1484 als rondeel gebouwd en later verbouwd tot 
muurtoren.

Nonnen op de Gouwe

Rond 1428 verhuizen de ‘arme susteren’ van Sint-Ma-
rie van de Hofstraat (Spieringstraat) naar de Gouwe ter 
hoogte van het Nonnenwater. Zij genereren een deel van 
hun inkomsten uit het weven van linnen. In 1453 staat 
het stadsbestuur de zusters (aangeduid als ‘de nonnen 
op de Gouwe’) toe het aantal weefgetouwen van drie 
naar zes te brengen. Verder trekken de zusters inkom-
sten uit landerijen, huizen en renten, die aan het klooster 
zijn geschonken of gelegateerd. Naast het vervullen van 
huiselijke taken en het nakomen van religieuze verplich-
tingen, houden de zusters zich bezig met het  kopiëren 
van boeken. Ook beheren zij een boerderij. Het convent 
ontwikkelt zich tot het rijkste vrouwenklooster van de 
stad. In 1466 komen de stadsbestuurders met de zus-
ters overeen de jaarlijkse inkomsten op een maximum 
van vijfhonderd nobel te stellen. Van dit bedrag moet 
het klooster vijfenveertig personen, van wie tweeënder-
tig gewijd en dertien anderen (priesters, lekenzusters) 
onderhouden. 

Het klooster Sint-Marie telt een aantal gebouwen, ge-

Bolwerk (versterking) vóór de herinrichting in 1960. (Foto sahm)
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huis. Deze gebouwen kunnen niet worden gelokaliseerd. 
Tot slot moeten nog de agrarische bedrijfsgebouwen 
worden genoemd. Deze hebben waarschijnlijk aan de 
Nonnensteeg gelegen.

Kort na 1500 neemt de belangstelling voor het kloos-
terleven af door kritiek van onder meer Erasmus en 
Luther. Tegelijkertijd wordt de economische basis aan-
getast door de beperking van het kloosterbezit, de toe-
nemende belastingplicht en het wegvallen van schenkin-
gen. Het aantal kloosterlingen in Gouda halveert in een 
periode van zeventig jaar. Dat geldt ook voor het kloos-
ter Sint-Marie. Aan de vooravond van de omwenteling 
in 1572 bedraagt het aantal bewoonsters circa twintig. 
De nonnen zijn overwegend dochters van welgestelde 
bierbrouwers. Enkele zusters komen van buiten Gouda: 
Schoonhoven, Montfoort en het verder weg gelegen Zie-
rikzee.

Van de zusters is in de meeste gevallen hooguit de 
naam en de geboorteplaats bekend. Slechts in een enkel 
geval weten we iets meer. Zo schrijft Erasmus in 1523 de 
samenspraak: Het meisje dat niet wilde trouwen. In deze 

legen aan de westzijde van de Gouwe en aan het Non-
nenwater. Aan de achterzijde grenst het convent aan de 
stadsvesten. De kapel en het refter (de eetzaal) liggen 
aan de Gouwe. Aan het Nonnenwater bevinden zich van 
oost naar west het paterhuis, een poortje, een woning, 
het korenhuis, een huis en de schuur van het convent. 
Verder zijn er nog een wasserij, een malerij en een melk-

Rotterdamsche Veer (sedert 1960 Nonnenwater) met links het Lazaruspoortje, ca. 1920. (Collectie auteur)

Pentekening door Jacobus Stellingwerf van het klooster Sint-Marie, 
naar een voorbeeld uit de tweede helft van de zestiende eeuw,  
ca. 1720. (Foto sahm)
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ter (onderdeel van de Raam) naar de Turfmarkt. Dit is de 
enige plaats in de stad waar de turfhandel is toegestaan. 
Als de aanvoer van turf zo is toegenomen dat de Turf-
markt de turfschepen niet langer voldoende ligplaats kan 
bieden, vindt de turfhandel ook plaats aan de Raam. De 
Verlorenkost is in 1930 gedempt, de Raam en het Non-
nenwater in 1960.

Textielwerkers, pottenbakkers en pijpmakers, die zo-
wel fijne als grove pijpen maken, vestigen zich na het 
vertrek van de nonnen in de vrijkomende gebouwen. 
Hun werkplaatsen liggen langs het Nonnenwater, de Ver-
lorenkost, De Gouwe en in de Lazarussteeg. Vanaf het 
Rotterdamsche Veer varen beurtschippers van en naar 
Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Zeeland. 
In 1586 krijgt een scheepstimmerman een huis aan het 
Nonnenwater in erfpacht, inclusief een stuk kade om zijn 
schepen te water te laten. Verder wonen en werken er 

dialoog vertelt de aantrekkelijke Catharina tijdens een 
wandeling haar bewonderaar Eubulus mee dat zij voor-
nemens is in het klooster te treden. Geschrokken vraagt 
Eubulus in welk klooster zij zich wil opsluiten. ‘Chryser-
cium’, luidt kort maar krachtig haar antwoord. In een 
poging haar van dit plan te doen afzien, noemt Eubulus 
(als spreekbuis van Erasmus) dit klooster een gevange-
nis vol met lesbische nonnen, geleid door een bejaarde, 
drankzuchtige prior. Ondanks dit sombere beeld blijft 
Catharina bij haar voornemen en legt de gelofte af. Chry-
sercium is later geïdentificeerd als het Goudse convent 
Sint-Marie.

Turfschippers en ambachtslieden

De opheffing van het klooster na de komst van de geu-
zen in juni 1572 gaat met geweld gepaard. Het convent 
wordt onder aanvoering van Maarten ‘de kerkbreker’ ge-
plunderd. De plunderaars trekken met een touw de toren 
van de kapel omver. De rector van het klooster wordt 
gevangen genomen, maar na korte tijd vrij gelaten. In-
grijpen van omwonenden voorkomt dat het convent in 
vlammen opgaat. Op kerstavond wordt de rector in zijn 
huis door ‘rabauwen’ overvallen. Zij dreigen hem op te 
hangen, maar hij weet te ontsnappen. De Staten van Hol-
land verbieden in april 1573 de openbare uitoefening van 
de rooms-katholieke eredienst. Vier jaar later, in 1577, 
komt het klooster in bezit van de stad. In het achterste 
deel van het convent worden de leprozen gehuisvest. In 
1581 verkoopt de stad de kapel en een jaar later het ref-
ter (de eetzaal) en drie daarnaast gelegen percelen. De 
overgebleven zusters worden niet aan hun lot overge-
laten. Zij die trouw beloven aan de stad, ontvangen een 
alimentatie. In 1587 zijn dat zeventien zusters.

Rond het midden van de zestiende eeuw wordt een 
oude kavelsloot, die de Turfsingel met de Raamgracht 
verbindt, verbreedt en voor de scheepvaart geschikt ge-
maakt. Dit water, aanvankelijk Nieuwe Vaart geheten, 
krijgt later de naam Verlorenkost. Vanaf die tijd varen de 
turfschepen vanuit Moordrecht en Waddinxveen via de 
Waddinxveense Wetering, het Mallegatswije, het Moor-
drechtsche Verlaat, de Nieuwe Vaart en het Nonnenwa-

Lazaruspoortje aan het Rotterdamsche Veer (sedert 1960 Nonnenwater), 
ca. 1915. Het poortje is in 1939 afgebroken en in 1965 herbouwd aan 
Achter de Kerk. (Collectie auteur)
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kuipers, wijnslepers, schoenmakers, timmerlieden, met-
selaars, winkeliers (tabaksverkopers, kruideniers), een 
molenaar, schoolmeester en chirurgijn.

Leprozen en proveniers

In de zomer van 1574 laten de leproosmeesters in op-
dracht van het stadsbestuur het Leprooshuis buiten de 
Potterspoort om militaire redenen (dreigende aanval van 
de Spaanse troepen) slopen. Na een tijdelijk verblijf in 
het Maria Magdalenaconvent in het noordoosten van 
de stad vinden de leprozen in 1579 definitief onder-
dak in het achterste gedeelte van het kloostercomplex 
van Sint-Marie. De ingang aan het Nonnenwater wordt 
in 1609 verfraaid met een poortje, versierd met beeld-
houwwerk van stadsbeeldhouwer Gregorius Cool, thans 
bekend als het Lazaruspoortje.

De leprozen staan onder een streng regime. Zonder de 
voorkennis van de regenten mogen zij het huis niet ver-
laten. In het geval zij naar buiten gaan, moeten zij zich 
aan de Gouwenaars kenbaar maken. Omdat de leprozen 
zich nogal eens aan drankgebruik schuldig maken, mo-
gen de herbergiers hen geen wijn of bier schenken. Vloe-
ken is ten strengste verboden. Overtreedt een leproos 
bij herhaling de regels, dan wacht hem verbanning. Orde 
en tucht, zowel binnen het huis als daarbuiten, is wat de 
leproosmeesters voorstaan. De leprozen zijn verplicht 
werkzaamheden te verrichten, zowel in het huis als op 
het land. 

Omdat na 1600 het aantal leprozen gestaag terugloopt 
– de laatste leproos doet zijn intrede in 1652 – verzetten 
de leproosmeesters de bakens. Zij bepalen zich steeds 
meer tot de opname van kostkopers of proveniers, die 
hun verzorging voor een vast bedrag inkopen. De prove-
niers genieten voorrechten boven de leprozen. Zij mo-
gen in de keuken ontbijten en ’s middags en ’s avonds 
aan de personeelstafel eten. Toch zijn ook zij aan regels 
gebonden. Zo is het verboden ruzie te maken op straffe 
van verwijdering uit het huis.

Om de exploitatie kostendekkend te maken, wordt de 
inkoopsom in de loop der jaren aanmerkelijk verhoogd. 

Voorgevel van het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe, ca. 1905. (Foto rce)

De beter gesitueerden krijgen een kleine woning op het 
leprozenerf toegewezen. Vaak worden deze huisjes be-
woond door echtparen. Nu de nadruk op de kostkopers 
is komen te liggen, verandert ook de naam. Niet langer 
is er sprake van Leprooshuis, maar van Proveniershuis. 

Een belangrijke verbetering betekent het optrekken 
van het nieuwe regentengebouw in 1680, gelegen aan de 
Gouwe. In een poging de inkomsten en uitgaven meer in 
balans te brengen, wordt in 1706 werd een nieuw regle-
ment opgesteld. Hieruit blijkt dat er meer dan honderd 
personen worden verzorgd. Desondanks blijft er sprake 
van een chronisch geldgebrek, ook na de verdere aan-
scherping van de regels in 1760 en 1769. Vandaar dat 
het stadsbestuur, verantwoordelijk voor de aanvulling 
van de tekorten, in 1805 besluit het Proveniershuis op 
te heffen. De proveniers ontvangen als schadeloosstel-
ling een lijfrente. In 1807 wonen er echter nog zevenen-
twintig proveniers. Vier jaar later, in 1811, is hun aantal 
gedaald tot zestien, de meeste arm en oud.
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gashouders lange tijd beeldbepalend is voor de omge-
ving. Het buizennet is in 1854 gereed, evenals de straat-
lantaarns. Daarmee is de straatverlichting aangepast 
aan de eisen van de tijd. De particuliere gebruikers zijn 
echter ontevreden over de hoge prijs en de slechte kwa-
liteit van het gas. Vandaar dat de gemeente het bedrijf 
in 1887 opkoopt, inclusief het buizennet in de stad, 300 
lantaarns en 380 bij verbruikers geplaatste gasmeters. 
Een grondige modernisering volgt. Vanaf die tijd heet 
het bedrijf Stedelijke Gasfabriek Gouda. Vanwege de 
gestage groei van het aantal gebruikers vindt met een 
zekere regelmaat uitbreiding van de gasfabriek plaats. In 
1902 wordt het fabrieksterrein vergroot. 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog raakt de ko-
lenvoorraad uitgeput. De gaslevering wordt eind 1944 
stopgezet. In augustus 1945 wordt de gaslevering her-
vat. Het aantal gasaansluiting stijgt snel. In bijna alle ge-
zinnen wordt gas gebruikt. Na het treffen van een aantal 
voorzieningen verkoopt het Gemeente Energie Bedrijf in 
1964 het eerste Groningse aardgas. Hiermee komt een 
einde aan de distributie van stadsgas. De gashouders, 
die nog enige tijd dienst doen als kantoorruimte, worden 
in 1979 gesloopt.

Het geldelijk beheer en het onderhoud van de gebou-
wen wordt overgedragen aan twee stedelijke diensten. 
De fabricagemeesters stellen dat de keuken en het ach-
terste deel van het Proveniershuis er dan weliswaar ver-
vallen uit mogen zien, maar dat het gebouw nog hecht 
en sterk is. Voor weinig geld is het op te knappen. In 
1810 laat de commissie, die belast is met het onderhoud 
van de gebouwen, een ander geluid horen. Zij stelt dat 
de keuken en de huisjes erg in verval zijn geraakt. Vooral 
het hoge water heeft de fundamenten aangetast. Des-
ondanks blijft het terrein bewoond. Zodra door sterfte 
een huisje vrijkomt, zorgt de beheerscommissie voor de 
verhuur. In 1870 worden achttien woningen beschikbaar 
gesteld voor gehuwde militairen, die deel uitmaken van 
het garnizoen. Van 1854 tot 1877 biedt het Proveniers-
huis onderdak aan arme weeskinderen. Het hoofdge-
bouw wordt in 1902 verkocht aan de gasfabriek.

Gasfabriek en Elektriciteitscentrale

Op het achterliggend terrein van het Proveniershuis ves-
tigt zich in 1853 de gasfabriek, die met de twee enorme 

Gashouders kort voor de sloop in 1979. (Foto samh)
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we en het Rotterdamsche Veer (sedert 1960 Nonnenwa-
ter) verrijst in 1955 een nieuw administratiekantoor. In 
1966 vindt de oprichting plaats van het Gemeenschap-
pelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken (geb). Het 
hoofdkantoor is gevestigd aan het Nonnenwater. Maar 
niet voor lang. Tien jaar later reeds, in 1976, wordt een 
nieuw kantoor- en bedrijvencomplex aan de Nieuwe 
Gouwe Oostzijde in gebruik genomen. Daarna heeft de 
Goudse Waterleiding Maatschappij het kantoor aan het 
Nonnenwater enige tijd in gebruik. 

Wonen en werken

Het Bolwerkterrein is tot 1930 geheel omgeven door wa-
ter. Bruggen vormen de verbinding met de andere delen 
van de stad. De Pottersbrug verbindt het Bolwerk met de 
Hoge Gouwe, de Rabatbrug met de Wachtelstraat en de 
Jan Kattenbrug met de Kattensingel. Bij de reconstructie 
van het Bolwerk in 1960 wordt de Jan Kattenbrug ver-
vangen door een vaste verbinding. Datzelfde jaar wordt 
de Nonnenbrug in de Hoge Gouwe gesloopt. Dertig jaar 
eerder, in 1930, is de Bagijnenbrug over de Verlorenkost 
bij de Vest afgebroken. Vermoedelijk zijn de nonnen van 
het klooster Sint-Marie door de toenmalige Gouwenaars 
aangezien voor begijnen, zusters die wel samenleven, 
maar geen kloostergelofte hebben afgelegd. De Regen-
tessebrug verbindt tot 1995 de beide oevers van de Gou-
we aan het eind van het Regentesseplantsoen.

Vanaf 1976 is door de gemeente nagedacht over de 
sanering en de invulling van het door de gasfabriek ver-
vuilde Bolwerkterrein. In de hoop dat de zeventig leden 
van de motorclub Black Harley zich rustig houden, stelt 
het gemeente in 1979 het leegstaande GEB-gebouw aan 
het Nonnenwater als onderkomen beschikbaar. Al snel 
veranderen de motorrijders hun clubgebouw in een ves-
ting, bekend als de Harley-bunker. Van hieruit onderne-
men zij hun activiteiten, die vooral buiten Gouda voor 
onrust zorgen. Begin 1982 is voor de politie de maat vol. 
Met 65 man sterk vallen zij de Harley-bunker binnen en 
houden vier leden aan. Deze inval betekent het einde van 
de motorclub Black Harley.

Begin mei 1999 stelt de raad het stedenbouwkundig 

Begin negentiende eeuw neemt het gasverbruik zo 
sterk toe, dat de capaciteit van de gasfabriek te klein 
dreigt te worden. Vandaar dat het Proveniershuis aan de 
Hoge Gouwe in 1909 plaats moet maken voor een andere 
energievoorziening: de elektriciteitscentrale. Vanaf die 
tijd wordt het gas- en elektriciteitsbedrijf aangeduid als 
Goudsche Lichtfabrieken. De aandrijving van de centrale 
geschiedt door stoomturbines. Aan de zuidoostzijde van 
de centrale ligt een klein rechthoekig gebouw, voorzien 
van een plat dak, waarin zich de ingang van de centrale 
bevindt. Boven de ingang bevindt zich het wapen van 
Gouda, geplaatst tussen twee schildhoudende leeuwen. 
Deze sculptuur is afkomstig van de in 1853 afgebroken 
Potterspoort. 

Op diverse plaatsen in de stad verschijnen verdeel-
punten, die zijn ondergebracht in enorme zuilen, van-
wege hun vorm aangeduid als ‘peperbus’. Het aantal 
aansluitingen op het elektriciteitsnet van gemeentezijde 
(straatlantaarns), bedrijven (krachtstroom) en particu-
lieren (huisaansluitingen) groeit snel. Vandaar dat de 
capaciteit van de centrale regelmatig moet worden uit-
gebreid. Naast de centrale wordt in 1925 een hoogspan-
ningsstation gebouwd, dat in 1939 plaatsmaakt voor een 
in functionalistische stijl opgetrokken schakelstation. 
Rond die tijd verandert de naam in Gemeente Licht Fa-
brieken (glf).

In 1951 krijgt het bedrijf een meer eigentijdse naam: 
Gemeente Energie Bedrijf. Op de hoek van de Hoge Gou-

Lichtfabriek aan de Hoge Gouwe
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exploiteren. Verder vindt fasering van de bouw plaats 
om zo het risico te spreiden. Voor het hotel wordt een 
andere exploitant gevonden, de keten Best Western Ho-
tels. Omdat Bontenbal Bouw en de oorspronkelijke ko-
per Park-King de financiering van de parkeergarage niet 
rond krijgen, verstrekt de gemeente een krediet.

Half december 2009 gaat na elf jaar plannen maken de 
eerste paal de grond in. In september 2010 start de ver-
koop van achtentwintig hof- en vijf atelierwoningen. 
De bouw maakt goede voortgang, tot in april 2012 het 
moederbedrijf van Bontenbal Bouw plotseling uitstel van 
betaling vraagt. De werkzaamheden worden onmiddel-
lijk stilgelegd. Nadat Bontenbal Bouw failliet is verklaard, 
neemt de Rotterdamse aannemer Van Omme & De Groot 
het project over, met uitzondering van het Best Western 
Hotel, dat in augustus haar deuren opent. Medio sep-
tember start de aannemer met de afbouw van de wo-
ningen. Twee maanden later wordt de parkeergarage in 
gebruik genomen. In april 2013 krijgen de eerste bewo-
ners van de huurwoningen in de Lazarussteeg de sleutel 
overhandigd. 

masterplan Bolwerk vast. De klankbordgroep Bolwerk, 
een samenwerkingsverband van belanghebbende orga-
nisaties, vraagt aandacht voor de inpassing en de archi-
tectonische vormgeving van de nieuwbouw in de histori-
sche binnenstad. Een belangrijke rol speelt de maquette, 
die omwonenden en belangstellenden concreet laat zien 
hoe de bebouwing er uit komt te zien. Het opengraven 
van het Nonnenwater is onderdeel van het plan. Even nog 
dreigt de gemeente roet in het eten te gooien door het 
Bolwerkterrein aan te wijzen als een mogelijke locatie 
voor het nieuwe stadhuis (huis van de stad). Zover komt 
het niet omdat de keuze valt op de spoorzone-noord. 
In 2006 ondertekenen Bontenbal Bouw en de gemeente 
een intentieverklaring voor de realisatie van de plannen. 
Met hotelketen Golden Tulip en Park-King bereikt de ge-
meente overeenstemming over de bouw van het hotel en 
de parkeergarage. Het streven is dat de eerste hotelgas-
ten Kaarsjesavond 2009 in het nieuwe Golden Tuliphotel 
kunnen inchecken.

Maar de realisatie blijkt lastiger dan gedacht. Reeds 
in 2007 besluit de gemeente ondanks eerdere toezeg-
gingen het Nonnenwater niet open te graven. De kos-
ten zijn te hoog. Een jaar later breekt de economische 
crisis uit. Bontenbal Bouw kampt al snel met financie-
ringsproblemen, terwijl hotelketen Golden Tulip wegens 
liquiditeitsproblemen afhaakt. Aanpassing van de plan-
nen is noodzakelijk. De duurdere koopwoningen worden 
omgezet naar huurwoningen, die Mozaïek Wonen gaat 

Nieuwbouw op Bolwerklocatie in 2013. Pottersplein. (Foto Nico J. 
Boerboom)

Nieuwbouw op Bolwerklocatie in 2013. Sint Mariewal. (Foto Nico J. 
Boerboom)
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