
De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda 

De geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Gouda kan verdeeld 
worden in drie tijdvakken: 
1. vanaf het ontstaan van de stad tot de omvesting in 1350; 
2. vanaf 1350 tot de vaststelling van het eer,ste uitbreidingsplan in 1903; 
3. vanaf 1903 tot heden. 

1. ·vanaf het ontstaan van de stad tot 1350 
Over het ontstaan van de stad is reeds een en ander medegedeeld in hoofd

stuk I. Veronq.ersteld mag worden dat Gouda is ontstaan op een knooppunt 
van land- en waterwegen, i.c. de Tiendweg, zoaJ.s deze liep voordat de groei 
van de St.-J anskerk het nodig n1aakte deze weg om te buigen naar de Markt, 
het verlengde van de Kleiweg met de karakteristieke naam Twijstraat (van 
twijg, vertwijging), later verbasterd tot Wijdstraat, en de Gouwe. De aan 
schriftelijke bronnen ontleende gegevens zijn, zoals hieronder zal worden 
aangetoond, niet in strijd n1et deze voorstelling. 

De plattegrond van Gouda laat duidelijk zien, dat het patroon van de stad 
is bepaald door de pre-stedelijke elementen: 

a. Gouwe en IJssel; 
b. de Tiendeweg en de Kleiweg; . 
c. de sloten, waarvan de richting en onderlinge afstand werd bepaald door 

het verkavelingspatroon van de ontginningseenheden, waartoe zij oor
spronkelijk behoord hebben, met nan1e Bloemendaal en Oude Gouwe. 

De Lange van Wijngaerden ontwierp een plattegrond van "ter Goude vóór 
de 01nwalling in 1270"1. Dat bijschrift is misleidend; de stadskeur van 1272 
spreekt in het geheel niet van omwalling. Bovendien wordt door die datum, 
1270, zekerheid gesuggereerd, waar het grootst mogelijke voorbehoud ge
boden is. Het nagenoeg geheel ontbreken van gegevens uit de dertiende eeuw 
wekt veeleer de indruk, dat Gouda in 1272 en nog jaren daarna weinig be
tekende, en dat de verlening van stadsrechten een wissel op de toekomst was, 
gegrond op politieke overwegingen, kortom dat Gouda in 1272 nog volledig 
moest waar maken, wat ervan werd verwacht. Pas in de 14de eeuw wordt 
de groei waarneembaar, doordat meer gegevens beschikbaar komen. 

In 1350 gaf Jan van Beaumont, heer van der Goude, aan de polder Bloe
mendaal toestemming om een nieuwe watergang naar de IJssel te maken, 
aangezien de oude door de aanleg van de vest van "onser poorte van der 
Goude" onbruikbaar was geworden (de Kolfwetering)2• Op grond van dit ,stuk 
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mag worden aangenomen, dat de vesten langs Kattensingel, Blekerssingel en 
Fluwelensingel omstreeks die tijd zijn ontstaan. 

Het feit, dat wij omtrent een zo belangrijke bestuursdaad als de omvesting 
van Gouda alleen iets horen, doordat toevallig een water-schap daarvan ernstige 
hinder ondervond, bewijst afdoende, hoe schaars de berichten zijn, die uit 
de bestuursperiode van Jan van Beaumont (1308- 1356) tot ons zijn gekomen. 
-Daarom mogen gegevens, welke weliswaar van later datum dateren, doch hun 
oorsprong vinden in het hier behandelde tijdvak, niet worden verwaarloosd. 
Daar is allereerst de plattegrond, bij voorkeur één, waarop de erfscheidingen 
zijn aangegeven. De Dienst van Openbare Werken heeft op basis van het 
kadastrale plan mooie kaarten vervaardigd, die aan dit verlangen voldoen. 
Heel handzaan1 en nog voldoende duidelijk is de plattegrond van de binnen
stad, schaal 1 : 2500. Duidelijk zien wij de primaire aanleg, langs de hoofd
straten, met in het algemeen zeer diepe erven, en de secundaire aanleg, in de 
zijstraten en stegen en achterstraatjes, met ondiepe erven, ontstaan door ver
snippering en afbrokkeling van oorspronkelijk diepe erven. Men mag gerust 
aannemen, dat de meeste erfscheidingen nog in hun oorspronkelijke toestand 
bestaan, behoudens enige ,splitsing of samenvoeging van percelen. Pas het 
slopen van gehele blokken, sanering genaamd, bracht hierin verandering. 

De diepte van de erven langs de hoofdstraten wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de onderlinge afstand van de sloten uit de tijd, dat Gouda nog uit wei
land bestond. Het systeem van ontginning en ontwatering was gebaseerd op 
enige vaste maten; de afstand tussen de sloten bedroeg liefst 15 roeden, ten
minste als het 1nogelijk was rechthoekige percelen uit te zetten, wat langs de 
bochtige Gouwe niet altijd kon. Deze sloten zijn op oude plattegronden van 
Gouda bijna alle terug te vinden, hetzij verbreed tot grachten, hetzij als zijlen 
(open riolen). Pas in de 1noderne tijd is op grote schaal gedempt. 

De geleidelijke, waaiervormige, verandering van richting van de erfschei
dingen in de bochten van straten e.d. geeft een aanwijzing, dat de afbakening 
van de erven niet incidenteel, n1aar bloksgewijs is geschied. Dat wil nog niet 
zeggen dat een eenheidsverkaveling, d.i. een uitgifte van percelen met gelijke 
breedte, heeft plaatsgevonden; het blijkt althans niet uit het beschikbare 
materiaal3. 

Er is nog een andere bron van na 1350, welke exacte gegevens voor het 
behandelde tijdvak oplevert, de administratie van het zgn. hofstedegeld. Als 
de gen1eenten tegenwoordig bouwgrond uitgeven, doen zij dat dikwijls in de 
vorm van erfpacht. Oudtijds deed men - zij het on1 andere redenen, maar met 
hetzelfde effekt: regelmaat in de bebouwing - iets dergelijks. Zo is in Gouda 
hofgrond, eigendon1 van de heren van der Goude, uitgegeven tegen een tan1e
lijk geringe, jaarlijkse, eeuwigdurende rente, het hofstedegeld genaamd. Dat 
was toen de gebruikelijke methode on1 een wildernis te ontginnen of om een 
stad in aanleg te bevolken, gegrond op de verwachting dat het gebrachte offer 
dubbel en dwars vergoed zou worden door de voordelen die het bezit van de 
heerlijkheid (overheidsgezag) van een ontginning of een stad aan deszelfs heer 
zou opleveren, en welke tevens rekening hield met het gebrek aan kapitaal 
van de in1nügranten. 
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De r;endewegspoort ,net rechts de St.-Jorisdoelen. 
Naar een. lithografie van H. H. Vetter, o,nstreeks 1843. 
Gouda, Stedelijk Museuni "Het Catharhia-Gasthuis" 



In de rekeningen van de rentmeesters over de goederen van de graven van 
:Bloys in Schoonhoven, Gouda en het Land van Stein worden in het hoofdstuk 
"Heerscap van der Goude" de ontvangsten van het hofstedegeld verantwoord. 
De oudste, bewaard gebleven rekening omvat het rekeningjaar 1356/ 1357. 
Het hofstedegeld wordt voor het laatst verantwoord in de rekening 1398/1399. 
In 1397 was hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, door de dood 
van Guy van Bloys heer van Gouda, en daardoor ook rechthebbende op het 
·hofstedegeld geworden. Hij verkocht het hofstedegeld met toestemming van 
zijn zoon (familievermogen!) op 28 mei 1400 aan Dirk van Wassenaar4

• Zo 
kwan1 het recht tot inning van het hofstedegeld in handen van particulieren. 
Het St.-Catharinagasthuis, dat reeds in 1562 een aandeel verwierf, bezit sinds 
1804 19 /30 deel en het (Heiligegeest) Weeshuis 11/30 deel. Sedert 1597 
werd de administratie gevoerd door de rentmeester van het gasthuis. 

Ergo staan ons voor een studie van het hofstedegeld ten dienst: 

1. de bovengenoemde rekeningen over het tijdvak 1356 november 2-1399 
november 11, waarvan er slechts vier (1360/61, 1366/67, 1381/82 en 
1388/89) ontbreken5; 

2. de stukken betreffende de inning van het hofstedegeld in het archief van 
het St.-Catharinagasthuis over de periode 1572-1944u. 

Bovendien gaf Walvis een extract uit een legger, die in 1382 was opge
maakt7. Die legger berustte toen onder een aandeelhouder, wiens aandeel in 
1804 door het gasthuis werd gekocht. De legger bevindt zich evenwel niet in 
het archief van het gasthuis, en daarom moeten wij volstaan met het extract. 
Wij mo-gen trouwens dankbaar zijn dat wij het extract en de stukken in het 
gasthuisarchief hebben, want dr. J. C. Visser, die een boeiende studie aan de 
ruimtelijke ontwikkeling van Schoonhoven wijdde, moest in dit opzicht niet 
veel n1inder tevreden zijn. 

Het hofstedegeld en capoengeld verviel jaarlijks op J acobi (25 juli) en 
Remigii (1 oktober). Van heffing van cijns in natura (kapoenen) zullen wij 
enige voorbeelden ontmoeten. De waarde van een kapoen werd gesteld op 
twee stuivers. 

In de rekeningen 1356/57 t/m 1359/60 wordt een ontvangst van 124 cf:, 

2 scheil. en 2 denarii zwaar geld verantwoord. Daartegenover staan onder 
uitgaven kortingen voor "die poerte" (de stad) (10 cf:, 2 sch. 5 den.) en voor 
Gherit die Wilde (27 sch.) geboekt. Vermoedelijk zijn deze bedragen kwijt
gescholden aan de -stad, eventueel ·in verband met d~ omvesting in 1349, en 
aan Gherit de Wilde, ons bekend omdat hij een huis in de naar hem genoemde 
steeg, nu Stoofsteeg, bezat. Terecht zijn deze posten sedert 1361 /62 recht
streeks in mindering gebracht op de ontvangsten, evenals een bedrag van 
1 cf:, 10 sch. 9 den, wegens tien erven welke de heer terugkocht voor de bouw 
van zijn kasteel. In de rekening 1374/75 verminderde de opbrengst opnieuw 
wegens aftrek van oninbaar geworden vorderingen, waaronder het hofstede
geld van enige percelen waarmede het kerkhof en het gasthuis waren uitge
breid! De opbrengst blijft daarna 108 cf:, 14 sch. 9 den., met dien verstande 
dat dit bedrag meermalen wordt omgerekend in licht (beurse-) geld. In de 
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rekening 1385/1386 wordt dit hofstedegeld het "oude" hofstedegeld genoemd 
ter onderscheiding van andere posten, die hierna nog ter sprake komen. 

Het bovenstaande bewijst, dat de uitgifte van bouwgrond, waaraan het oude 
hofstedegeld zijn ontstaan te danken had, reeds vóór 1356 werd voltooid en 
waarschijnlijk zelfs vóór 1350. 

De andere posten, welke tezamen het "nieuwe" hofstedegeld vormen, zijn: 

1. 15 sch. erfpacht van Dirc Ricouts huis. Dit huis stond vermoedelijk "Ach
ter de kerk". 

2. 32 sch. van de hofstede van Arndt Dircsz. en Gijsbert Duvel, gelegen 
buiten de Potterspoort. Het Leprooshuis werd vermoedelijk op een ge
deelte van dit terrein -gesticht. 

3. 50 sch. erfpacht van Zeghers huis. In 1361 kocht de heer dit huis voor 
de bouw van zijn kasteel en verviel <lus de pacht. 

4.' 7 sch. pacht van het Wanthuis aan de oostzijde van de Markt. Dit gebouw 
is in 1361 verbrand, waardoor de pacht verviel. 

5. 8 sch. pacht van Heer Aelbrechts ·huis. Heer Aelbrecht van Meerten was 
pastoor van Gouda en lid van de raad van <:ie heer van Bloys, die, voor
dat het kasteel voldoende comfort bood, meermalen bij hem logeerde. 

6. 2 capoenen van Mr. Willems hofstede. In 1365 werd Mr. Willem Sonder
danck een erf in de Hof straat (Spiering.straat) afgestaan voor drie kapoenen 
's jaars. 

7. 7 ,i:, en 2 den. erfpacht van de hofstede van de Keizerstraat, welke in 
1362 aan J annes Clercxz. werd gegeven. 

8. 13 sch. en 1 den. op het huis van Ghise van Lewen, wegens schulden 
waarvoor dit huis in 1363 gepand (geëxecuteerd) was. Ghise bezat in 
1361 een huis in de Wijdstraat. 

9. 2 capoenen van de hofstede aan ·het Marktveld, die in 1368 werd -gegeven 
aan de hoefsmid Gerrit Naghel (hofleverancier?). In 1384 kochten heer 
en stad elk een deel van het erf voor de stichting van een waag resp. een 
wolhuis, en verviel deze post. De tegenwoordige Waag staat op dezelfde 
plaats. 

10. 1 capoen van Haghens huis, gelegen op 't Hof (kasteel), sedert 1368. 
11. 31 ,i:, 17 sch. 10 den. erfpacht van 16 percelen aan de Molenwerf. Het erf 

waarop de (in 1361 verbrande?) ·molen ·had gestaan, werd in 1369 in 
eeuwige pacht uitgegeven. 

12. 5 sch. erfpacht van een stukje grond bij de molen van Dirk van der Goude 
(in de Oude Molensteeg, halverwege de Groenendaal en Turfmarkt?), 
sedert 1380. 

13. 7 · ,i:, 11 sch. pacht van 20 hofsteden aan de Tiendeweg, afkomstig van 
Jan van der Goude en aan de heer vervallen (als leenheer teruggevallen?) 
in 1388. Vermoedelijk buiten de Tiendewegspoort. 

14. 40 sch. wegens de afstand van het marktveld aan de stad in 1395. 

Gewapend met deze gegevens kunnen wij nu een serieuze poging wagen om 
het extract van Walvis te ontleden in de bestanddelen die het "oude" hofstede-
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geld vormden en de later daaraan toegevoegde posten. Tezamen vormden 
deze het ·hofstedegeld, dat in 1400 aan Dirk van Wassenaar werd verkocht. 

perc. .=f, sc. den. 

Westhaven 63 6 16 
Voorhofstede (op de Sluis, nu Dubbele Buurt wz.) 
Oosthaven 

7 4 6 
2 57 8 18 

Peperstraat 
Oude Vismarkt (bedoeld is de Vreemde Vismarkt 

aan de Gouwe tussen Peper.straat 
en Keizerstraat) 

37 l 7 9 
17 \ 

10 

Gouwe (wz.) 56 
Koningstraat (Raan1 wz.) 54 
Groenendaal (Lange) nz. 25 
Groenendaal (Lange) zz. 23 
Tevekoop (Turfmarkt zz.) 26 
Honskoop (Turfmarkt nz.) 36 
Nieuwe Haven zz. 39 
Nieuwe Haven nz. (gedeeltelijk) 20 
Visn1arkt {incl. Vissteeg, Achter de Vismarkt, 77 

Naaierstraat, Blauwstraat, Hoogstraat wz., 
Markt wz. en Wijdstraat wz.) 

Kleiweg wz. 20 
Kleiweg oz. 26 
Zeugstraat 14 
Regenboog (Markt nz.) (incl. een deel van de Korte 22 

Tiendeweg) 
Tiendeweg ( een deel van de Lange Tiendeweg) 10 
Vogelenzang (een deel heet nu Wilhelminastraat) 29 
Achter de kerk zz. 9 
Oudelle (Botern1arkt, nu Markt oz.) 32 
Spieringstraat 38 
Rozendaal (Groeneweg) 15 
Zak (Tuinstraat) 16 

8 6 
8 18 9 
3 19 6 
3 2 3 
3 19 
8 8 
6 6 3 
4 14 
8 4 4 

2 13 1 
3 17 
2 6 
4 3 3 

2 6 
5 7 
- 14 
3 9 10 
6 19 2 
4 14 
- 25 

768 111 15 5 

Het extract vermeldt verder: 
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Keizerstraat oz. (incl. Kuiperstraat en Korte Raam) en Keizerstraat wz., 
tezamen 65 percelen, 6 .=f, 19 sch. 5 den. (zie hierboven sub 7); 
Gijsbert Duvels huis buiten de Potterspoort en het Raadhuis (op het markt
veld!) tezamen 18 percelen, 6 .=f, 6 sch. 2 den. (zie hierboven sub 2 en 14; 
blijkbaar is hier iets uitgevallen, waardoor het verschil van '2 .=f, 14 sch. 
2 den. wordt verklaard. In 1437 betaalde de stad voor raadhuis en school 
tezamen 2 .=f, 19 sch. 4 den.); 
Molenwerf 15 erven, 31 .=f, 17 sch. 11 den. (zie hierboven sub 11); 



twintig hofsteden afkomstig van Jacob Heinsz. 7 i:, 3 sch. (zie hierboven 
sub 13). 

Niet afzonderlijk in het extract genoemd zijn de hierboven sub 1, 5, 8, 10 
en 12 genoemde posten, tezan1en 2 ,E., 1 sch. en 1 den. plus 1 kapoen. Dit 
bedrag afgetrokken van ·het bedrag van 111 i:, 15 sch. 5 •den. blijft voor 
het "oude" hofstedegeld 109 i:, 14 sch. 4 den., wat goed overeenstemt met 
het bedrag volgens de rekeningen vanaf 1374/75, t.w. 108 i:, 14 sch. 9 den. 
Wij mogen dus concluderen dat de hierboven opgestelde stratenlijst het "oude" 
hofstedegeld weergeeft, slechts weinig "verontreinigd" door latere toevoe
gingen. 

In beginsel moet het mogelijk zijn om met behulp van de in het Gasthuis
archief bewaarde gegevens de ligging van de met oud hofstedegeld belaste 
percelen aan te geven. Ten opzichte van goed gedefinieerde huizenblokken, 
zoals langs de Haven, levert dat geen grote moeilijkheden op, daarentegen 
wel bij straten, waar de bebouwing veel verandering heeft ondergaan, zoals 
de Raam, de Nieuwe Haven en de Groeneweg met omgeving, of waar de 
struktuur ingewikkeld is, zoals bij het complex van straten dat onder "Vis
markt" is begrepen. Globaal bestrijkt het oude hofstedegeld vrijwel de gehele 
stad binnen de vesten. Enclaves zijn: 

a. de Molenwerf, die in 1369 werd bebouwd; 
b. het terrein aan de Gouwe, dat begrensd wordt door de Vissteeg en 

Achter de Vismarkt, uit 14de-eeuwse oorkonden bekend als het erf 
van heer Jan van der Goude; 

c. de zgn. Galgekamp aan de Lage Gouwe, tussen het Regentesseplantsoen 
en de voormalige zijl achter de Nieuwe Haven nz.; 

d. de Keizerstraat. Jan de clerck kreeg in 1335 dit terrein in leen. Deze 
straat heette aanvankelijk Jan des clercksstraat! Uit de bewoordingen 
van de leenbrief mag misschien worden afgeleid, dat de Raam in 1335 
1s gegraven. 

Er zijn nog enige andere, die niet duidelijk naar voren komen. Deze terreinen 
heeft de heer van der Goude buiten de uitgifte tegen hofpenning gehouden, 
hetzij omdat hij daarover anders had beschikt, hetzij omdat hij zich het ge
bruik voorbehield. Uiteraard moesten ook stroken grond achter de Vesten en 
de IJssel vrijgehouden worden voor de defensie. 

Uit het vorenstaande volgt, dat alle of nagenoeg alle grond binnen de vesten 
oorspronkelijk eigendom van de heren van der Goude is geweest! 

Van elders is bekend, dat de breedte van het ·perceel aan de straat de voor
naan1ste grondslag voor de berekening van het hofstede geld vormde8• Het 
tarief blijkt te schommelen tussen 7 den. per roede op de Voorhofstede en 
1 sch. 10 den. op Honskoop. De verschillen zijn gedeeltelijk te verklaren door 
het verschil in diepte van de erven; zij zijn in ieder geval niet sprekend genoeg 
om daaruit conclusies m.b.t. de chronologie' van de uitgiften te trekken, tenzij 
dan deze, dat de verkaveling zich in opmerkelijk korte tijd heeft voltrokken. 
Zo is bijv. het tarief voor de Nieuwe Haven lager dan dat voor de Oosthaven, 
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en vrijwel gelijk aan dat van de Westhaven, hoewel de bebouwing van de Oost
en Westhaven ongetwijfeld ouder is dan die van de "Nieuwe" Haven. Het is 
trouwens niet uitgesloten, dat de rentelast slechts een deel van de koopprijs 
vormde (zie blz. 185) ! 

Iets meer houvast geeft de gemiddelde breedte per perceel. Deze varieert 
van 1,2 roede op de Voorhof.stede en 1,3 roede op de Botermarkt tot 2,5 
roede op de Turfmarkt, de Nieuv,e Haven en de Raam. Hetzij dat de oudste 
percelen wat smaller waren dan de later uitgegeven percelen, hetzij dat de 
splitsing van erven in het centrum verder was voortgeschreden, er blijkt uit 
- wat de plattegrond feitelijk al te zien geeft - dat de oudste aaneengesloten 
bebouwing moet worden gezocht aan en achter de Vismarkt. 
. De tendens van de ontwikkeling kan men ook enigermate afleiden uit de 
gegevens betreffende de oudste vermelding en het aantal vermeldingen van 
een straat vóór 1351 in documenten. Hun aantal is gering en de invloed van 
het toeval daardoor te groot, om ,hieraan meer dan een algemene indruk te 
ontlenen. Het zijn: Koestraat 1314 (7x), Oude Vismarkt 1315 (lx), Zeuge
straat 1330 (2x), Oudelle 1330 (2x), Regenboog 1331 (3x), Honskoop 1333 
(3x), Groenendaal 1333 (4x), Wijdstraat 1334 (lx), Kleiweg 1334 (9x), 
Gouwe 1335 (5x), Achter de kerk 1336 (lx), Peperstraat 1336 (3x), Hoog
straat 1336? {3x), Oosthaven 1338 (lx), Keizerstraat 1340 (2x), Westhaven 
1341 (3x) en Tevekoop 1343 ( lx). 

Dan is er nog een veelbelovende keur betreffende de wijdte van de water
schappen - de grachten en zijlen - binnen de stad. Deze keur was geschreven 
op een rol, hetgeen reeds wijst op een tamelijk hoge ouderdom. Van deze 
keur is alleen een afschrift bewaard gebleven9 • Een analyse daarvan maakt 
het aannemelijk, dat de keur omstreeks 1335 op schrift is gesteld, en daarna 
tot ca. 1400 is aangevuld. Er zijn evenwel onvoldoende aangrijpingspunten om 
de chronologische volgorde van die aanvullingen te reconstrueren. 

Weinig vertrouwen verdient m.i. het plattegrondje van De Lange van Wijn
gaerden, in zoverre hij de bebouwing concentreert in het gebied ten westen 
van de Gouwe. 

Al met al geven de archieven geen bevredigend antwoord op onze vragen 
inzake de chronologie van de ruimtelijke ontwikkeling. Na de tweede wereld
oorlog en mede als gevolg van die oorlog (door bon1bardementen verwoeste 
stadskernen) heeft zich een tak van archeologie, de Middeleeuwse archeologie 
in oude binnensteden, snel ontwikkeld. Deze jonge tak van wetenschap kan 
nu al op frappante resultaten bogen10• Vroeg of laat zal de sanering van het 
centrum de grond onder de huizen voor de dag brengen. Het is van het grootste 
belang, dat daarbij een archeoloog van professie aanwezig is om de bodem te 
observeren, voordat alle spo-ren van het verleden definitief zijn uitgewist, en 
dat dit niet wordt overgelaten aan schatgraver,s. 

Zoals hierboven reeds werd medegedeeld, zijn de vesten aan de oostkant 
van de stad omstreeks 1350 ontstaan, vermoedelijk door verbreding van de 
oude watergang van de polder Bloemendaal. In een akte van 1343 in het 
Weeshuisarchief is sprake van een huis aan de westzijde "van der porten 
(poorte = stad) over die graft", waaruit ik meen te mogen opmaken, dat dat 
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Panoramatekening van de binnenstad van Gouda anno 1930. 
Het onderschrift luidt: 

Aan Gouda 
ter gelegenheid van de opening van hel gerestaureerde stadhuis door 

H .M. Koningin Juliana, 
ten bewijze van eerbied voor en verbondenheid aan de aloude binnenstad, 

ten teken van de hoge en onvervangbare waarde van vakmanschap en toewijding, 
vervaardigd door L. Torn op een kadastrale ondergrond met behulp van 

eigen verkenning en luchtfoto's. 
aangeboden door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland. 

Ro!lerdam, 18 juli 1952. 
Gouda, Stadhuis. 
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huis toen nog gerekend werd buiten de stad te staan. Uit een latere aantekening 
blijkt, dat het huis gelegen was in Hontskoop (Turfmarkt nz.), zodat met die 
gracht de gracht van de Turfmarkt -bedoeld moet zijn. In de bovengenoemde 
keur wordt de brug tussen -de Kleiweg en de Hoogstraat typerend Bloemen
daalrebrug genoemd! De expansie aan deze kant ging snel, getuige de vermel
ding van de Nieuwe Haven in het door Walvis gepubliceerde extract. 

Het valt op dat de Keizerstraat, evenals de Tiendeweg en de Kleiweg, een 
van de norm afwijkende bebouwing heeft, namelijk aan beide zijden bebouwd 
is. Zoiets was in Gouda voor straten een eigenaardigheid, die son1s met de 
naan1 "Dubbele buurt" werd aangeduid (Sluis, Groeneweg bij Tiendeweg). 

Het ligt voor de hand, dat de vest langs de Kattensingel en in aansluiting 
daarop de vest langs de Turfsingel eveneens omstreeks 1350 tot stand zijn 
gekomen. Aangezien de vesten een terrein omsloten, dat - tegen betaling van 
hofstedegeld of 's heren pacht - reeds nagenoeg geheel als bouwgrond was uit
gegeven, was hier geen sprake van een uitleg, bedoeld om nieuw bouwterrein 
binnen de beschermende grachtengordel te verschaffen, doch van consolidatie 
van een bestaande toestand, voortvloeiende uit militaire noodzaak. 

2. Vanajï350 tot 1903 
De vesten hebben voor een tijdvak van meer dan vijf eeuwen de on1vang 

van de stad bepaald. Het stratenplan was. in 1350 ook al voltooid. Bouwgrond 
was er voorlopig genoeg, want hoewel deze nagenoeg geheel in percelen was 
opgedeeld, betekent dat nog niet, dat alle percelen reeds waren volgebouwd. 
In de periferie van de stad vonden de kloosters, die vooral in de vijftiende 
eeuw werden gesticht, volop ruimte voor hun omvangrijke con1plexen. In het 
zuidwesten van de stad ontstonden er twee, in het noordwesten één en in 
het oostelijk deel van de stad niet minder dan zeven. 

In het centrum waren alleen nog het erf van heer Jan van der Goude aan 
de Gouwe en de Molenwerf open. Het eerste werd in 1378 verkaveld11 • De 
kopers betaalden voor erven van 21/4 roeden breed - de diepte die in de con
tracten niet wordt vermeld, bedroeg ongeveer 14 roeden - een erfpacht van 
30 schellingen per jaar, dus een veelvoud van het tarief van het oude hofstede
geld ! 

De Molenwerf werd, zoals reeds is medegedeeld, in 1369 voor bouwgrond 
uitgegeven. Het terrein tekent zich duidelijk af, doordat de sloot die de werf 
on1ringde, nog geheel aanwezig is, alleen op een paar plaatsen overkluisd door 
gebouwen als het museum, de kosterswoning en een schoolgebouw. De sloot 
ligt globaal op een cirkel n1et een doorsnede van ca. 15 roeden; het n1iddel
punt van de cirkel bevindt zich in de straat voor het huis nr. 18/20. Misschien 
heeft de molen op dit punt gestaan. De stenen voet van de molen leverde bij 
de afbraak 15.000 stenen op; de kalk werd .zorgvuldig bijeengeveegd en naar 
de tuin van het kasteel gebracht om de grond geschikt te n1aken voor de aan
plant van wijnstokken! De rekeningen van Bloys waaruit deze bijzonderheden 
zijn geput, geven ook een specificatie van de verkaveling. Hieraan is het 
volgende ontleend. De percelen aan de noordzijde van de Molenwerf waren 
achtereenvolgens (in de richting van de Haven) 21/2 roede, 11/2 roede (6 
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percelen) en 2 roeden breed; de erfpacht bedroeg respectievelijk 39, 40, 55, 
57, 62, 471/s, 29 en 481/ 6 schelling. Aan de zuidzijde, eveneens in de richting 
van de Haven gerekend, waren zij breed 2 roeden, 11/2 roede (6 percelen) en 
2 roeden; de erfpacht bedroeg respectievelijk 11, 12, 40, 401/a, 442/ 3 , _ 411/ 6 , 

40 en 311/0 schelling. Hieruit blijkt dat de erfpachtsom evenzeer door de 
diepte als door de breedte van de percelen werd bepaald. Bovendien werd van 
elk perceel éénmaal 4 L ontvangen, als koopsom dus. Deze percelen kwamen 
derhalve nog duurder uit dan de percelen van Jans erf aan de Gouwe, althans 
indien daarvoor geen koopsom is betaald. In dit verband rijst bij mij de vraag, 
of ook bij de uitgifte van de "oude" hofsteden, en in het algemeen bij de uit
gifte van land tegen cijns (de zgn. cope), een bedrag contant werd betaald! Die 
vraag is moeilijk te beantwoorden, want van de meeste oudere transacties in 
onroerend goed is ons alleen bekend, wat men nodig vond om schriftelijk vast 
te leggen: de verplichting tot betaling van een eeuwigdurende jaarlijkse rente 
of pacht. Dit voorbeeld leert ons hoe riskant het is, om een uitgifte te dateren 
met behulp van de grootte van de tijns- of hofstedepenning, als wij de overige 
koopvoorwaarden niet kennen! 

De veelvuldig voorkomende deling van erven in de lengterichting, die Visser 
in Schoonhoven heeft gemeend te kunnen constateren, was in Gouda een onbe
kend verschijnsel, althans na 1382, toen de legger werd opgemaakt, waaruit 
Walvis een extract trok. De percelen waarop hofstedegeld drukte, waren toen 
al zo smal, dat er niet veel te verdelen viel. Hun aantal bleef tot in het begin 
van de zeventiende eeuw tamelijk constant. Daarna verminderde het geleidelijk 
door afkoop van de hofpenning en, sinds het midden van de negentiende eeuw, 
door toenemende onwil om te betalen, zodat het in 1945 niet meer loonde, 
om het geslonken en gedevalueerde bedrag nog te innen. Het blijft natuurlijk 
n1ogelijk, dat vóór 1382 deling van erven op grote schaal heeft plaats ge
vonden. 

De bevolkingstoename werd hoofdzakelijk opgevangen door bebouwing van 
de achtererven van de huizen aan de hoofdstraten, in stegen, sloppen en 
achterstraatjes, alsmede door een <lichtere bebouwing van de buitenwijken. 
De grond achter de vesten, die aanvankelijk om defensieve redenen onbebouwd 
was gebleven en door de stad aan baanders werd verhuurd, kreeg, toen de 
vestingwerken hun militaire waarde hadden verloren, ook bebouwing. Voorts 
verrezen er huizen van blekers en hoveniers langs de singels en vormden zich 
buurtjes buiten de stadspoorten. De plattegronden van Jacob van Deventer 
van omstreeks 1560 geven hiervan een duidelijk beeld. Terwille van de ver
dediging van de stad in de eerste jaren van de tachtigjarige oorlog, toen de 
strijd zich nog binnen de grenzen van Holland afspeelde, werden deze opstal
len gesloopt. De bewoners vonden ruimschoots onderdak in de verlaten kloos
tergebouwen, die ook vele vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden her
bergden. In 1593 werden de gebouwen en erven van het voormalige St.
Catharinaklooster geveild. Op het erf werd een straat aangelegd, die de naam 
Geuzenstraat kreeg. In de gebouwen van -het St.-Maria-Magdalenaklooster 
vestigden zich zoveel Vlan1ingen, dat dit erf Klein Vlaanderen werd genoemd. 

In 1585 stonden er alweer enige huizen langs de singels en in 1650 was er 
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weer een buurtje bij de Stadsherberg even buiten de Potterspoort, waar de 
passagiersveerschuiten aanlegden. 

Toenemende welvaart deed ook in Gouda gedurende de 17de eeuw en de 
eerste jaren van de 18de eeuw het inwonertal stijgen, maar door de achter
uitgang van de werkgelegenheid in <le tweede helft van de 18de eeuw daalde 
dit weer. Alleen uit 1622 en 1795 zijn die aantallen vrij nauwkeurig bekend. 
Het hoofdgeldregister van 1622 vermeldt ruin1 2900 huizen en ruim 14.600 
bewoners, wat een bewoningsdichtheid van on1 en nabij 5 inwoners per huis 
oplevert12 • De volkstelling van 1795 gaf als uitkomst 11. 715 inwoners. 

Het kohier van het redres van de verponding van 1733 vermeldt 3179 ge
bouwen binnen de stad en ongeveer 130 huizen daarbuiten. Onder de 3179 

· gebouwen zijn begrepen de pedrijfsgebouwen, doch niet de vele huisjes in de 
hof jes voor behoeftigen. Met een schatting van 3400 huizen voor het gehele 
woningbestand blijft men 1n:i. aan de veilige kant. Het aantal van 3974 huizen, 
genoemd door Griffioen van Waarder, moet op een vergissing berusten. Meer 
vertrouwen verdient zijn mededeling dat Gouda enige jaren tevoren 17 .000 
inwoners telde13 • In 1811 werd met 11.379 inwoners een dieptepunt bereikt. 

De daling van het bevolkingscijfer ·had ten gevolge, dat veel huizen leeg kwa
n1en en onverhuurd bleven. De notulen van het college van burgemeesters uit 
de eerste jaren na de Franse overheersing staan vol klachten over instortende 
huizen e.d. Het slopen van huizen was aan de orde van de dag. Weliswaar 
was daarvoor een vergunning van het gemeentebestuur nodig, doch deze kon 
meestal niet geweigerd worden; de wankele huizen brachten de voorbijgangers 
in gevaar. Bij de volkstelling van 1 januari 1830 werden ook de huizen geteld; 
het waren er 2489. Hierin zijn evenwel de hofjeswoningen en de proveniers
huisjes, tezamen n1eer dan honderd, niet begrepen. De volkstelling van 1840 
leverde een getal van 2593 huizen op, eveneens exclusief de genoemde huisjes. 
De bewoningsdichtheid bedroeg in 1830 ca. 4,8 personen en in 1840 ca. 5 
personen per huis. 

Na 1813 ging de bevolkingscurve geleidelijk on1hoog, een tendens, die zich, 
behoudens tijdelijke inzinkingen, tot de huidige dag heeft voortgezet. In de 
jaren zeventig van de 19de eeuw werd het niveau van anderhalve eeuw tevoren 
bereikt en overschreden. Het plattegrondje in de Gemeenteatlas van J. Kuyper 
van ca. 1867 toont een ·vrijwel aaneengesloten bebouwing langs de singels en 
de Boelekade, terwijl ·het buurtje van de Wachtelstraat wat groter is geworden. 

In 1864 al was een verordening op het bouwen, betrekken, ontruimen en 
afbreken van gebouwen vastgesteld, een aanwijzing dat de binnenstad over
bevolkt raakte, waard'oor ongezonde toestanden ontstonden. In die jaren werd 
alom riolering aangelegd, waardoor veel sloten en zijlen gede1npt konden wor
den, zo1nede het grachtje langs de Vogelenzang (Wilhelnünastraat). 

In 1872 nam de gemeenteraad het besluit om een stuk land aan de Katten
singel aan te kopen, daardoor een straat te doen leggen, lopende van de ge
noemde singel naar het station, en de grond aan beide zijden van die straat 
bouwrijp te maken. Zo kwam de Crabethstraat tot stand. Voorlopig bleef het 
echter nog regel, dat de bouwondernemer zelf de straat aanlegde en deze na 
voltooiing van d·e huizen aan de gemeente on1 niet aanbood. 
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Achter de Vischn1arkt gez ien vanaf de Groenendaalse brug. 
H et grachtje lVerd gede,npt in 1954. 

Foto Studio Baars. 



Veel animo, om in het noordwesten te bouwen was er niet, -het duurde jaren 
voordat de Crabethstraat was volgebouwd, en nog tientallen jaren voordat de 
Van Beverninghlaan tot stand kwam. Toen in 1901, dank zij een royale erf
lating van burgemeester mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, een park zou 
worden aangelegd, werd dit terrein daarvoor gekozen, omdat het voor bouw
grond niet deugde. 

In het zuidwesten vermeerderde de bebouwing langs het Korte Akkeren
laantje (nu Prins Hendrikstraat). Vandaar uit nam de bebouwing toe langs 
zijweggetjes en kaden, zoals de Heren kade en de Jan Philipskade. In 1903 
werd deze ontwikkeling bekroond door het raadsbesluit, waarbij de Erasmus
straat, de Lethmaetstraat, de Bockenbergstraat, de Snoystraat, de Walvis
straat en de Scheltemastraat hun naam ontvingen. Typerend voor de toen
malige gang van zaken is de omstandigheid, dat verschillende van deze stra
ten werden aangeduid als deel uit te maken van het bouwplan van de be
trokken ondernemer. Men sprak van het bouwplan Van Dongen Bolding en 
het bouwplan Jongenburger. Deze straten waren pas omstreeks 1912 vol
gebouwd. 

In deze periode werd ook de bebouwing langs de Karnemelksloot en de 
lste, 2de, 3de en 4de kade dichter, en kwamen er nieuwe straten, zoals de 
Boomgaardstraat (1880), de Ketelstraat, de A. G. de Vrijestraat en de Van 
Persijnstraat ( 1903). Noordelijker ontstonden zijstraten van de weg door de 
Oude Gouwe (Graaf Florisweg): de Graaf van Bloisstraat en de P. C. Both
straat (1903). Laatstgenoemde straat maakte deel uit van het bouwplan Both; 
de naam was een compromis tussen de wens van de ondernemer en de opinie 
van de gemeenteraad! 

Eveneens rond de eeuwwisseling werden de IJssellaan en de Krugerlaan 
aangelegd. 

Alles bij elkaar genomen was ·cte expansie van de stad buiten de s'ingels nog 
niet ver gevorderd, toen de Woningwet van 1901 de gemeenten van meer dan 
10.000 zielen opdroeg een plan van uitbreiding vast te stellen. Het uitbrei
dingsplan van de gemeente Gouda kon reeds op 27 maart 1903 door de ge
meeteraad in behandeling worden genomen. Het was overeenkomstig het K.B. 
van 28 juli 1902 vervat in vier kaarten en vergezeld van een .toelichting. Het 
voorstel lokte weinig discussie uit; het plan werd zonder hoof <lelijke stemming 
goedgekeurd en de samensteller, de inspecteur bij het Bouw- en Woning
toezicht J. M. Bakker geprezen. 

In 1903 begint een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van de ruimtelijke 
ontwikkeling van Gouda. Het tijdvak, waarin deze hoofdzakelijk bepaald werd 
door de bestaande wegen en wateren, wordt dan afgesloten. 

Tot besluit van het besproken tijdvak volgt een opgave van het huizen
bestand op verschillende tijdstippen. De gegevens voor de jaren 1477-1644 
zijn ontleend aan een scriptie van drs. J. H. Kramer. Om de schijn van absolute 
nauwkeurigheid eraan te ontnemen - zij berusten meestal op schattingen - heb 
ik de uitkon1sten van de berekeningen afgerond op honderdtallen. 
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1382: 900 
1477: 2800 
1494: 1800 
1514: 1700 
1622: 2900 
1627: 2800 

3. Vanaf 1903 tot heden 

1633: 2500 
1644: 2800 
1733: 3400 
1830: 2600 
1840: 2700 

Helaas moet worden geconstateerd, dat de vier -kaarten waaruit het eerste 
"Plan van uitbreiding der gemeente Gouda" bestaat, niet meer aanwezig zijn. 
In de bij het plan behorende "toelichtende beschrijving" wordt hieromtrent 
o.m. het volgende medegedeeld: 

Kaart nr. 1 

"Het terrein ten noorden van de Karnemelksloot is voor jaren zo onoor
deelkundig bebouwd, dat het vrijwel onmogelijk is gebleken aldaar, dat wil 
zeggen tussen deze gracht en de spoorbaan, een regelmatige verdeling van 
de bouwgrond aan te brengen. Wegens deze bestaande bebouwing is dit 
deel der gemeente in hoofdzaak aangewezen voor kleine arbeiderswo-. ,, 
ntngen. 

Kaart nr. 2 

"Behalve de terreinen tussen de spoorbaan en de Ouwe Gouwe, wa.ar door 
de meerdere tussenruimte tussen de geprojecteerde straten de gelegenheid 
wordt geopend voor het stichten van burgerwoon- of herenhuizen met flinke 
tuinen, is dit gedeelte van het uitbreidingsplan, in aansluiting aan het 
bestaande, bestemd voor de bouw van betere arbeiders- en kleine burger
woningen met achterliggende tuintjes." 

Kaart nr. 3 

"Ofschoon stelselmatig aaneengesloten bebouwing van de percelen ten 
westen van de Bloemendaalseweg en ten noorden van de spoorbaan voorlopig 
niet te verwachten schijnt, zijn hier straten en een plein ontworpen, bere
kend voor betere arbeiderswoningen en kleinere burgerwoonhuizen met 
achterliggende tuintjes. 

De omgeving van het Van Bergen IJzendoornpark, de ruimte aan weers
zijden van de Winterdijk, is ook in verband met de reeds ondernomen aan
leg van het stratenplan-Van der Heijden, aangewezen voor de stichting van 
herenhuizen; bij de verdeling in straten is hiermede rekening gehouden. 

Dit deel der gemeente heeft behalve door de toegangsweg naar het sta
tion, slechts door de Winterdijk verbinding met de overige bebouwde kom. 
Om hierin verbetering te brengen is voor het terrein ten westen van de 
Winterdijk een weg ontworpen langs de door de provincie Zuid-Holland te 
graven Gouwe-coupure, uitkomende op de Kattensingel en voor het gedeelte 
ten oosten van de Winterdijk een weg van de hoofdweg van het bouwplan
Van der Heijden over het open terrein der voormalige loodwitfabriek, welks 
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eigenaar daarmede geheel instemt, naar de Kattensingel en bovendien een 
weg langs de Jan Verzwollewetering van de Winterdijk naar de Crabeth
straat, waardoor de achter de huizen van de Kattensingel gelegen gronden 
als bouwgrond waarde verkrijgen." 

Kaart nr. 4 
"Heeft in hoofdzaak betrekking op de bestaande arbeiderswijk in "De 

Korte Akkeren". Ook hier is in de loop der tijden reeds teveel en te onoor
deelkundig gebouwd, zodat van een behoorlijke en regelmatige verdeling 
van het nog beschikbare bouwterrein geen sprake meer kan zijn en een 
plan van uitbreiding beperkt moest blijven tot een zo goed mogelijk ontwer
pen van enkele nieuwe wegen tussen de reeds aangelegde of in aanleg zijnde 
straten. 

Uit de aard der zaak zijn de ontworpen wegen eveneens bestemd om te 
worden bebouwd met arbeiders- of kleine burgerwoningen. 

Tenslotte zij geconstateerd, dat bij het ontwerpen van het uitbreidings
plan, behalve op -de eisen van hygiëne en welstand, zoveel doenlijk is gelet 
op de belangen der betrokken eigenaren." 

Aan het uitbreidingsplan werd goedkeuring onthouden door Gedeputeerde 
Staten en wel om de volgende redenen: 

"1. het plan - nadat het door de gemeenteraad op 27 maart 1903 was vast
gesteld - niet ter visie werd gelegd; 

2. gegronde bedenkingen waren ingebracht door de inspecteur der Volks
gezondheid belast n1et het toezicht op de handhaving van de wettelijke 
bepalingen betreffende de volkshuisvesting;* 

3. gebrekkige beschrijving en - door gemis van aanduiding van bruggen -
onvolledig wat de vorm aangaat. Bovendien toont het situatieplan niet 
aan de hoofdverkeerswegen, welke de verschillende delen van de aan
'bouw onderling en n1et het centru111 der gemeente verbinden; 

4. wanneer een uitbreiding als de ontworpene zal zijn tot stand gekomen 
en de bevolking in verband daarmede minstens zal zijn verdubbeld, zal 
er ook zijn ontstaan een behoefte aan verkeers1niddelen in de stad. Doel
matige tramaanleg zou echter vrijwel onmogelijk blijken, indien de 
uitbreiding volgens het ingezonden ontwerp plaats had. Slechts enkele 
straten zijn breder dan 10,- m gedacht. Er is geen rekening gehouden 
met de toekomstige eisen van het verkeer in een vrij grote stad, zoals 
Gouda dan zal zijn." 

Naar aanleiding van de ontvangen expeditie van het besluit van Gedepu
teerde Staten van 11/12 april 1904, B nr. 243 (2e afd.), G.S. 22, waarbij dit 

'~) Het bouwplan betreft deels de Bloem·endaalse polder onder Rijnland, deels de 
Oostpolder in Schieland. In de vaarten of sloten dezer polders stelt men zich voor het 
menagewater af te voeren; hygiënisch is dit zeker niet. Maar bovendien is het, bij het 
van de polderbesturen te verwachten verzet, niet mogelijk. 
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college verklaart aan dat plan goedkeuring te onthouden, schrijven burge
meester en wethouders aan de raad: 

"Deze weigering berust op een formeel bezwaar, het niet ter visie liggen 
van het plan, nadat het door de Raad was vastgesteld en terwijl het bij 
Gedeputeerde Staten in onderzoek was en op volgens. dat college aan het 
plan zelve klevende gebreken. Daargelaten de 01nstandigheid dat de strek
king van een door ons nader overgelegd rapport van de inspecteur van 
het bouw- en woningtoezicht kennelijk geheel is misverstaan en dat in het 
plan een incidentele beslissing inzake de voorziening in de afvoer van 
menagewater wordt gezien, welke noch door de Raad, noch door ons col
lege, noch door enig gemeenteambtenaar is of kan zijn genomen, voorge
steld of bedoeld, achten wij de eisen door Gedeputeerde Staten gesteld ten 
aanzien der breedte van ontworpen straten en ten aanzien van het traceren 

_in de binnenstad van ruime verkeerswegen n1et het oog o.a. op toekomstige 
tramwegaanleg allesbehalve gemotiveerd; het voldoen aan die eisen zou met 
zich brengen, hetzij een niet gerechtvaardigd schaden van de belangen van 
eigenaren van terreinen, hetzij uitgaven voor de gemeente, welke hare 
draagkracht verre zouden overschrijden. Tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten kan binnen een maand beroep bij de Koningin worden inge
steld. Wij zouden hiertoe evenwel ditn1aal nog niet willen overgaan, omdat 
wij van deze gelegenheid gebruik zouden willen maken om te allen over
vloede over enkele punten het oordeel van de te benoemen gemeentebouw
meester in te winnen. Wij hebben mitsdien de eer te berichten dat van ons 
college geen voorstel is te verwachten on1 bij Hare Majesteit de Koningin 
voorziening te vragen tegen het bovenbedoelde besluit van Gedeputeerde 
Staten." 

Vier jaren later, nl. op 8 n1aart 1907, stelde de raad een nieuw (herzien) 
plan van uitbreiding - aanwijzende de grond, die in de naaste toekon1st voor 
de aanleg van straten, grachten en pleinen wordt besten1d - vast. 

Er werden 20 bezwaarschriften tegen ingediend, waaraan in de meeste ge
vallen werd tegemoet gekomen. 

Op 27 maart 1908 werd het plan gewijzigd vastgesteld en vervolgens op 7 
april d.a.v. door Gedeputeerde · Staten goedgekeurd. 

Als we het plan nader bestuderen, zien we dat de stad naar drie kanten 
uitbreidingsn1ogelijkheden kreeg toebedeeld, t.w.: 

1. een geprojecteerde uitbreiding aan de westz(jde van Gouda tot aan de Con
stantijn Huygensstraat; 

2. een noordel(jke uitbreiding, welke werd gedacht in een boog om de Katten
en de Blekerssingel; 

3. een ontworpen uitbreiding aan de oostzijde, n1et als begrenzing de Kruger-
laan. 

Ten aanzien hiervan kan het volgende worden opgen1erkt: 

1. De uitbreiding aan de westz(ide kenmerkt zich door een aantal tien meter 
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brede straten, die ongeveer loodrecht op de Prins Hendrikstraat zijn gepro
jecteerd. 

Ter hoogte van de Vorstmanstraat was de Bosweg (als Julianastraat) in een 
boog doorgetrokken gedacht tot aan de Westerkade. Ook was een doorbraak 
ontworpen tussen de Lazaruskade en de Westerkade, zodat - via een brug in 
laatstgenoemde kade - een rechtstreekse verbinding Bosweg/Julianastraat met 
Onder de Boompjes mogelijk kon worden. Laatstgenoemd tracé was vijftien 
meter breed gedacht. 

Overigens was aan het contact met de binnenstad weinig aandacht besteed; 
de aanhakingspunten brug Veerstal en bruggen hoek Kattensingel/Turfsingel 
en Gouwe, vond men destijds kennelijk voldoende. 

2. De noordelUke uitbreiding getuigde van meer visie. Ten noorden van 
de Kattensingel en de Blekerssingel was een vijftien meter brede gracht met 
aanliggende wegen ontworpen, die (op ca. 500 m ten noorden van het Kleiweg
plein) in een boog rondom beide singels was gedacht. Aan de westzijde sloot 
de gracht met een schutsluis aan op de Gouwe, terwijl aan de oos.tzijde aan
sluiting werd gezocht op de Karnemelksloot (in het verlengde van de Burge
meester Martenssingel). Ook op dit punt had men een sluis ontworpen, evenals 
negen bruggen over de gracht. 

Het gebied wordt doorsneden door de spoorweg, de stoomtramweg Gouda
Schoonoven, de Graaf Florisweg en de Tweede Hieronyn1us van Alphen
straat, welke laatste men dacht door te trekken tot aan het station. Met uit
zondering van een kleine aanzet is dit tracé niet tot uitvoering gekomen. 

In plaats hiervan ·is meer de nadruk gelegd op de Noothoven van Goorstraat 
als verbindingsweg. 

Zowel oostelijk als westelijk van de Ridder van Catsweg was een patroon 
ontworpen van straten met een breedte van tien resp. vijftien m, waarin tevens 
een centraal gelegen plein was opgenomen. Behalve de P. C. Bot·hstraat, de 
Graaf van Bloisstraat, de Hovenîerskade en de Warmoezenierskade, zijn geen 
straten overeenkomstig het plan tot uitvoering gekomen. 

In het westelijk gelegen deel zijn enkele straten loodrecht op de Katten
singel ontworpen, terwijl hier tevens een parkuitbreiding is aangegeven. Be
halve de ontworpen straat tussen de Van Strijenstraat en de Nieuwe Gouwe
zijde is één en ander gerealiseerd geworden. 

Ook aan de sport werd gedacht; ten noorden van eerdergenoen1de gracht 
was een ca. 3,5 ·ha gro,ot sportterrein opgenomen. 

3. Het stratenpatroon aan de oostz{ide (ten zuiden van de Karnemelksloot) 
is nagenoeg volgens het plan uitgevoerd. Bepalend voor de structuur in dit 
gebied is de Burgemeester Martenssingel, die in een boog van de Karnemelk
sloot naar de Fluwelensingel loopt. 

Daardoor waren ook de daarachtergelegen straten (mr. D. J. van Heusden
straat en Coornhertstraat) bepaald. 

Aan weerszijden van de Karnemelksloot was reeds bebouwing aanwezig, 
zodat op enkele punten doorbraken waren ontworpen, ter ontsluiting van de 
erachter gesitueerde woonwijken. 
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Hoe lang het soms kan duren voordat een doorbraak volledig kan worden 
gerealiseerd, n1oge blijken uit het feit dat ca. 60 jaren na de vaststelling van 
het plan, de Burgen1eester Martenssingel op de ontworpen breedte ( 45 meter) 
kan aansluiten op de Karnemelksloot! Dit is mogelijk geworden door sloping 
van de aldaar gevestigde wasserij "De Blauwe Haan". 

Een blik op de kaart geeft voorts nog enkele bijzonderheden te zien, zoals 
het 1nilitair hospitaal (nu belastingkantoor) aan de Karnemelksloot, de zwe1n
inrichting aan de Houtn1ansgracht en het schietterrein, gelegen tussen de Rot
terdamsedijk en de Hollandsche IJssel (thans terrein Unilever-Emery). 

Vergelijking met de huidige stadsplattegrond laat zien, dat het eerste uit
breidingsplan slechts zeer ten dele tot uitvoering is gekomen. 

Naar aanleiding van dit plan wordt er reeds in 1915 door de "gen1eente-
bouwmeester" (directeur gemeentewerken) op gewezen: 

"dat de behoefte aan een beteren verbindingsweg van het in den volksn1ond 
"Kort Haarlem" geheeten, tusschen de Krugerlaan en den Fluweelensingel 
gelegen, stadskwartier, met de binnenstad dan de Karnemelksloot geeft, 
zich n1eer en meer doet gevoelen." 

"Reeds thans is de Karnemelksloot-zuidzijde door de geringe breedte 
een onvoldoende toegangsweg naar de binnenstad; bij meerdere bijbouw in 
het terrein tusschen den Fluweelensingel en de Krugerlaan zal dit bezwaar 
zich al te zeer doen gevoelen." 

Nu - ruiln aan halve eeuw later - is de Karnemelkslootsituatie nog prak
tisch dezelfde als in 1915, en dat, terwijl het autobezit in Nederland is toege
nomen van ca. 7.000 personenauto's in 1915 tot 2.500.000 personenauto's in 
1970. Of concreter, in 1915 één auto op ca. 900 inwoners tegen één auto op 
5,2 inwoners in 1970. 

Op 17 juli 1916 doen burgemeester en wethouders een voorstel tot herzie
ning van het uitbreidingsplan voor het noordelijke stadsgedeelte. Zij schrijven 
o.m. aan de raad: 

"Het uitbreidingsplan der gemeente, vastgesteld bij besluit van uw Raad 
dd. 27 maart 1908 en goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten der 
Provincie bij hun besluit dd. 7 april d.a.v., dat reeds herzien werd ten 
opzichte van het stadsgedeelte der zgn. "Korte Akkeren" en van dat, gelegen 
ten oosten van den Fluweelensingel, eischt ook met betrekking tot het noor
delijk gedeelte der gemeente, gelegen tusschen de Breevaart, de Karne1nelk
sloot, den Bleekerssingel, den Kattensingel, de Gouwe en de noordelijke 
grens der gemeente, eene herziening. De Gemeente-Bouwmeester heeft inge
volge onze opdracht een ontwerp-herzieningsplan samengesteld, waarbij 
rekening is gehouden met den sedert het prin1itieve plan tot stand gekomen 
spoorweg Gouda-Schoonhoven en de nieuwe spoorbrug over de Gouwe in 

.- den spoorweg Rotterdam-Utrecht. De herziening beoogt voorts niet alleen 
eene verbinding tusschen het ten noorden en ten zuiden van den spoorweg 
gelegen gedeelte tot stand te brengen ter voldoening aan de eischen van 
het zich uitbreidend verkeer langs den Graaf Florisweg, maar ook voor
ziening in de behoef te, die aan terreinen voor handel en industrie bestaat." 
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In de toelichtende beschrijving behorende bij de herziening van het plan 
van uitbreiding, wordt ter zake nog het volgende vermeld: 

"De herziening betreft het noordelijk stadskwartier, dat wordt begrensd 
door de Breevaart, de Karnemelksloot, den Bleekerssingel, den Katten
singel, de Gouwe en de noordelijke grens der gemeente en is noodig in ver
band met de bereids gemaakte, in afwijking van vroegere plannen gepro
jecteerde aansluiting der spoorbaan Gouda-Schoonhoven aan den spoorweg 
Rotterdam-Utrecht, den bouw -der nieuwe spoorbrug over de Gouwe, de 
gebleken behoefte aan meer en betere verbinding tusschen de stadsgedeel
ten, gelegen ten noorden en ten zuiden van den spoorweg Rotterdan1-
Utrec'ht, de dringende vraag naar geschikte terreinen voor •handel en indus
trie, het drukker geworden verkeer over den smallen Graaf Florisweg; en 
eindelijk in verband met de herhaaldelijk gerezen vraag naar een geschikte 

· plaats voor een groenten veiling enz. 
Ten gevolge van de gewijzigde aansluiting der spoorbaan Gouda-Schoon

hoven gelijk vorenbedoeld is de geprojecteerde weg ter plaatse iets naar 
het noorden verschoven, waardoor betere aansluiting op den toegangsweg 
naar het station wordt verkregen en een eventueele tunnel aldaar korter 
kan worden dan anders noodig zou zijn. Door den aanleg van de baan naar 
de nieuwe spoorbrug en de daarmede gepaard gegane emplacementsver
breeding, zal het maken van het vroeger geprojecteerde viaduct ten behoeve 
van het verkeer te water en de watergemeenschap 1net •het noorden natuur
lijk achterwege blijven. 

De ten noorden van het Van Bergen IJ zendoornpark bij de Gouwe ge
projecteerde sluis is daarom -derhalve thans weggelaten. Het stadsgedeelte, 
gelegen tusschen den Kattensingel, de Gouwe en den spoordijk, wordt als 
één polder gedacht, met éen eigen bemaling, te stichten bij het park; één 
en ander is door de beschikking over elektrische drijfkracht zeer eenvoudig 
te bereiken, zoodat de in den spoordijk bestaande viaducten, thans dienende 
voor gemeenschap van ·het polderwater, kunnen worden benut voor het ge
woon verkeer te land. 

Meer en beter verbinding tusschen het noordelijk ·en zuidelijk van den 
spoorweg gelegen stadsdeel, waarbij niet uit het oog mag worden verloren 
dat aan den bouw van een tunnel in den spoordijk groote moeilijkheden zijn 
verbonden, eischt ook gebruik voor gewoon verkeer van het viaduct bij de 
Cornelis Ketelstraat. 

Het stadsdeel ten zuiden van den spoordijk en verder begrensd door de 
Breevaart, de Karnemelksloot en den Bleekerssingel, behoort aan het ver
band -met de polders Bloemendaal en Reeuwijk te worden onttrokken en 
een eigen bemaling te verkrijgen. Het gemaal zal bijv. bij het station Karne
melksloot van den spoorweg Gouda-Schoonhoven kunnen worden gesticht. 

Ten gevolge van deze wijziging zal de bij de Cornelis Ketelstraat ge
projecteerde sluis daar niet meer kunnen komen en zal deze ten noorden 
van den spoordijk moeten worden gelegd. Dit heeft zijn gunstige zijde in 
zooverre, dat door wegneming van de andere, voor polder Bloemendaal ten 
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noorden van het park geprojecteerde sluis, het scheepvaartverkeer door één 
sluis niet zou toelaten dat zij uitkwam op de zeer smalle Karnemelksloot. 

De noordelijke omlegging van de schutsluis biedt het. voordeel, dat op de 
Breevaart wordt geschut, waar ook voor het grootst mogelijke verkeer, dat 
daar te wachten zou zijn, voldoende ruimte is. 

Een plaats voor de bewuste sluis nog noordelijker, recht vóór de wete
ring, die de noordelijke grens der gemeente vormt, verdiende wel nadere 
overweging, doch is wegens het aldaar eindigen van het Gouwepeil in de 
Breevaart niet uit te voeren. 

Intusschen heeft het zijn voordeel, dat de gracht meer in het midden van 
het stadskwartier komt . te liggen, wegens het beheerschen van het grond
waterpeil en wegens het gebrek aan bergruimte in de riolen. Dat de tol aan 
den Bodegraafschen straatweg niet op zijn tegenwoordige plaats zal kunnen 
blijven staan, maar behoort te worden verplaatst naar de grens van de 
gemeente Gouda, behoeft wel geen nader betoog. Het is duidelijk, dat door 
den aanleg van de nieuwe straten, de Graaf Florisweg voldoende zal worden 
ontlast. De plaats voor de groentemarkt is vanzelf aangewezen, namelijk 
in de onmiddellijke nabijheid van de schutsluizen der polders Bloemendaal, 
Reeuwijk, Sluipwijk en Willens, ook omdat de wagens uit de Krimpener
waard daar zeer gemakkelijk kunnen komen langs de Krugerlaan en tevens 
met 't oog op den nieuwen weg, uitkomende langs den spoorweg Gouda
Schoonhoven bij het stations-emplacement. 

Het bijzonder gunstig gelegen terrein voor handel en industrie is door 
breede wegen verbonden met het stationsplein en het noordelijk stads
kwartier. 

Een verbreding van de Gouwekade tot op 10,- m zal voor de schepen 
aan grootscheepsch vaarwater los- en laadkaden kunnen geven. 

Mogelijk is de oude, verlaten spoordijk te benutten bij het tot stand 
komen van een spoorweghaven, althans zou daarvan door scheepvaart en 
spoorwegverkeer gezamenlijk kunnen worden geprofiteerd. 

De straten en grachten zijn ontworpen, niet willekeurig maar op plaatsen 
die door hun natuurlijke grenzen daarvoor zijn aangewezen en in verband 
met de bestaande toestanden, zoodat in de verbinding met het noordelijk 
stadsdeel naar eisch kan worden voorzien. 

De zoogenaamde woonstraten zijn zoo geprojecteerd, dat de bouwblok
ken, de meest regelmatige vormen hebben en dat alle woningen onmiddellijk 
grenzen aan straten of wegen." 

De hierboven omschreven -herziening kreeg op 3 december 1917 de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. 

Ook dit plan was - evenals het eerste uitbreidingsplan - een summier ont
werp waarbij de grond werd aangewezen die in de naaste toekomst voor de 
aanleg van straten, grachten en pleinen was bestemd. 

Dit was waarschijnlijk de reden dat reeds in 1921 werd geconcludeerd dat 
het plan was verouderd. In 1922 werd dan ook besloten tot het maken van 
een nieuw "uitbreidingsplan west". 
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De opdracht hiertoe werd verleend aan de heer ir. J. T. C. Schaap te Arn
hem. Drie jaar later kwam het plan gereed. Nadat de Gezondheidscommissie 
en de commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken zioh in gun
stige zin over het ontwerp-uitbreidingsplan hadden uitgesproken, werd het op 
8 september 1925 door de raad vastgesteld. 

Er werden vijf bezwaarschriften tegen het plan ingebracht. Een speciaal 
hiervoor ingestelde commissie kwam echter tot de conclusie, burgemeester en 
wethouders te moeten adviseren het plan ongewijzigd te laten vaststellen. 

"M·et den ontwerper (ir. Schaap) - aldus de commissie - zijn wij van 
meening, dat met een vlugge afwikkeling van deze zaak zal worden gediend 
een zeer groot algemeen gemeentebelang. Langer oponthoud kan reeds in 
de naaste toekomst onherstelbare gevolgen met zich brengen." 

_Op 27 januari 1927 en 28 januari 1929 werd het uitbreidingsplan - gewij
zigd - door de raad vastgesteld en tenslotte op 3 juni I 929 door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd. 

In de praktijk stelde het plan echter niet veel voor, aangezien een bestem
mingsomschrijving ontbrak. 

Op 23 november 1931 besloot de raad tot vaststelling van een plan tot 
herziening van het hierboven genoemde uitbreidingsplan. Deze herziening be
trof het stadsdeel "De Korte Akkeren", het stadsdeel "Kort Haarlem" ten 
oosten van de Krugerlaan, alsmede -de verbinding van dit stadsdeel n1et de 
Bodegraaf sestraatweg. 

Hoewel deze herziening van het uitbreidingsplan in 1931 tot stand kwam 
voordat de gewijzigde Woningwet 1931 in werking trad, werd bij de beoorde
ling van het herzieningsplan het gemis gevoeld van bebouwingsvoorschriften, 
zodat de raad wederom werd voorgesteld - onder intrekking van het besluit dd. 
23 november 1931 - een gewijzigd herzieningsplan "De Korte Akkeren" vast 
te stellen. Dit gebeurde op 18 mei 1934 (goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten dd. 6 maart 1935). 

Nadat dit plan in 1941 opnieuw was gewijzigd, kwam het na de tweede 
wereldoorlog op grote schaal tot uitvoering. In 195 6 werd het tenslotte door 
de gemeenteraad vastgesteld overeenkomstig het inmiddels voltooide uitbrei
dingsplan. 

Op kaart nr. 1 is de ontwikkeling der bebouwing in Gouda duidelijk te zien. 
Ná 1945 zijn in dit stadsdeel ongeveer 1200 woningen gebouwd. 

Voor het gebied gelegen ten noorden van de spoorlijn Rotterdam-Den 
Haag/Utrecht, werd in 1943 een herziening van het in 1929 goedgekeurde 
"Plan van uitbreiding" vastgesteld. Het plan "Noord" en "Noordwest" kreeg 
in 1954 zijn huidige vorm. In het laatstgenoemde gebied vond de tweede grote 
uitbreiding van Gouda plaats. Benevens een aantal scholen voor kleuter- en 
basisonderwijs, een rooms-katholiek en een Nederlands-hervormd centrum, 
het christelijk lyceum en de Prins Willem Alexander-kazerne, zijn hier onge
veer 1600 woningen gebouwd. 

Intussen richtte men de blik op de oostkant van de stad; plannen werden 
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ontwikkeld voor de wijken "Vreewijk", "Oosterwei" en "Achterwillens". Uit
breidingsplannen voor genoen1de gebieden werden in 1957 en 1958 vastgesteld 
en in de hieropvolgende jaren gerealiseerd. 

In genoemde wijken, inclusief "Oosterwei II", werden circa 2500 woningen 
gebouwd. 

Intussen was Gouda (op de "Oostpolder in Schieland" en het "Boerhaave
kwartier" na) praktisch geheel volgebouwd, zodat reikhalzend werd uitgezien 
naar gebiedsuitbreiding. Op 1 februari 1964, na 17 jaren moeizaan1 onderhan
delen, was de grenswijziging n1et de omliggende gemeenten Waddinxveen, 
Reeuwijk, Haastrecht, Stolwijk, Gouderak en Moordrecht een feit. De grens
wijziging braoht de gen1eente van 918 ha tot een oppervlakte van 1.617 ha, 
terwijl 1853 inwoners aan Gouda werden toegevoegd. 

Niet onvermeld dient te blijven, dat de gemeenteraad van Waddinxveen in
tussen voor de aan Gouda toegevoegde polder "Bloemendaal" uitbreidings
plannen bad vastgesteld. Dientengevolge beschikte Gouda op het n1oment van 
de grenswijziging over goedgekeurde uitbreidingsplannen, welke tevens als 
onteigeningsbasis konden dienen on1 de eigendom te verkrijgen van de onge
veer 400 ha grote polder. 

Achteraf bleek onteigening niet nodig, aangezien alle benodigde gronden 
door minnelijke schikking in eigendom konden worden verkregen. Het duurde 
echter nog enkele jaren, voordat op 13 mei 1968 door n1inister ir. W. F. Schut 
het eerste zand kon worden gestort op de poldergrond en op 25 nove1nber 1968 
de eerste paal werd geslagen voor een complex van 144 eengezinshuizen, deel 
uitmakende van de ongeveer 6.000 woningen welke hier zijn geprojecteerd. 

De stedebouwkundige ontwikkeling van de gemeente vraagt echter een niet 
aflatende aandacht van het gemeentebestuur. 

Dit was dan ook de reden dat het college van burgemeester en wethouders 
op 4 augustus 1969 aan de dienst openbare werken opdracht gaf een nota uit 
te brengen inzake de ontwikkelingsmogelijkheden der gemeente Gouda voor 
de toekomst. 

In september 1969 bracht de werkgroep die zich met de vervulling van de 
opdracht heeft beziggehouden, het rapport "Gouda-2000" uit, waarmede · de 
gemeenteraad zich op 28 januari 1970 akkoord verklaarde. 

Op basis van een verkeersstructuurplan en na voorafgaande informatie - te 
weten de achtergronden, inventarisatie, de doelstellingen en de prognQse c.q. 
interpretatie-heeft de werkgroep gezocht naar groeimogelijkheden voor Gouda. 

Ter bestudering is een aantal alternatieve groeimogelijkheden uitgewerkt. 
Rekening houdend met de huidige noordelijke uitleg, is getracht zowel kwali
tatief als kwantitatief na te gaan hoe Gouda zich in de andere flanken op 
harmonische wijze kan uitbreiden. 

In het navolgende worden deze uitbreidingen - met verwijzing naar kaart 
nr. 2 - in het kort toegelicht. 

1. "Bloemendaal" ( noordflank) 
In de inmiddels voor dit gebied opgestelde structuurschets, wordt uitgegaan 

van een gevarieerd woon- en werkmilieu, goede sport- en recreatievoorzie-
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ningen, een wijkwinkelcentrum, dat is gesitueerd aan de Bloemendaalseweg 
in het hart van de wijk, bijzondere voorzieningen, zoals een middelbare tech
nische school, een ziekenhuis e.d., alsmede ongeveer 6.000 woningen. 

De eengezinshuizen zijn gepland ter weerszijden van de ontworpen ruime 
verkeersweg, die vanaf de binnenstad via de Ridder van Catsweg naar het 
hart van de wijk loopt. 

Tussen deze weg en de Bloemendaalseweg zijn de meergezinshuizen gedacht, 
die met het wijkwinkelcentrum een "hoogtepunt" in deze wijk zullen vormen. 
Het ligt verder in de bedoeling de woonwijken en -buurten door middel van 
struiken en bomen een fleurig aanzien te geven. 

Getracht zal worden de huidige bebouwing langs de Bloemendaalseweg, die 
grotendeels uit boerderijen bestaat, te behouden, zodat met het eveneens aan
wezige "groen" een aantrekkelijke wandel- en fietsroute temidden van de 
woonwijken behouden blijft. 

Verwacht wordt dat omstreeks 1980 in deze wijk ongeveer 20.000 mensen 
zullen wonen. Ook aan de werkgelegenheid is gedacht: een 50 ha groot kanto
ren- en industriegebied, gelegen aan de westzijde (nabij de Gouwe) biedt plaats 
aan een aantal hooggekwalificeerde bedrijven c.q. kantoren. 

Verder is een tweetal sport- en recreatieparken geprojecteerd. 
Zowel aan de west- als aan de oostzijde van de huidige tunnel, zijn nieuwe 

tunnels ontworpen om de bestaande stad op een goede wijze met het nieuwe 
stadsdeel "Bloemendaal" in verbinding te brengen. 

2. "Willens" ( oostflank) 
Aanvankelijk was hier het Regionaal Penitentiair Centrum (een modern op

gezette gevangenis) gedacht. 
De werkgroep kwam echter tot de conclusie dat ná "Bloemendaal" een 

uitbreiding aan de oostzijde van de stad aanbeveling zou verdienen. Er werd 
dan ook vanuitgegaan dat om planologische redenen ·het R.P.C. moest worden 
verplaatst. (Intussen is komen vast te staan dat genoe1nd centru1n westelijk van 
Gouda, op Moordrechts grondgebied, zal worden gerealiseerd). 

Uitgangspunt zal ook in dit gebied zijn, een zo gunstig mogelijk leefklimaat 
te scheppen voor de toekomstige bewoners. 

Uitgegaan wordt van een gebied gelegen tussen de spoorlijn en de Hol
landsche IJssel, waar o.m. ongeveer 5.000 woningen kunnen worden gebouwd. 
Hier zullen t.z.t. naar verwachting 15.500 mensen wonen. De ontsluiting van 
de wijk (gerekend vanaf de binnenstad) is gedacht via de Karnemelksloot en 
het oostelijk verlengde hiervan. 

In het hart van de wijk is een wijk-(winkel)centrum gesitueerd in relatie 
met een voorstadstation van de N.S. 

Aan de noordzijde van de spoorlijn is de zgn. "Goudse Hout" - een recrea
tiegebied voor Gouda en omstreken - ontworpen, waar o.m. volkstuinen, een 
manege en een zwembad een plaats zullen krijgen. 

Grenzend aan de Reeuwijkse plassen, zal "De Goudse Hout" vele mogelijk
heden tot ontspanning kunnen bieden. 
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3. "Over-IJssel" ( zuidflank) 

Gezien de vorm die de stedelijke bebouwing van Gouda thans heeft, zou een 
uitbreiding in zuidelijke richting met het oog op een concentrische afbouw 
van de stad een ·voor de hand liggende zaak zijn. Er zijn voor het bouwen van 
een zuidelijke wijk echter een aantal bezwarende omstandigheden, zoals de 
Hollandsche IJssel met de daaraan gelegen industrievestigingen, die een door
braak naar het hart van de stad niet gemakkelijk maken. 

Ondanks deze bezwaren wordt de zuidelijke uitbreiding door de werkgroep 
gunstig beoordeeld. De omvang is nl. zódanig dat een goed wijkvoorzieningen
niveau is verzekerd. Naast een 100 •ha groot terrein, bestemd voor werkgele
genheid (aansluitend aan dit terrein is een rioolwaterzuiveringsinstallatie in 
aanbouw) wordt gedacht aan een woongebied dat zal plaatsbieden aan onge
veer 31.000 mensen. 

4. "Oostpolder in Schieland" (westflank) 

De uitbreiding aan de westzijde van Gouda wordt in grote lijnen bepaald 
door de volgende factoren: 

De Oostpolder in Schieland heeft een oppervlakte van ca. 110 ha, welke 
grootte ontoereikend moet worden geacht om voldoende wijkvoorzieningen 
voor een woongebied van deze omvang te waarborgen. 

Uitbreiding met het aansluitende gebied (de Zuidplaspolder, die twee meter 
lager ligt dan de Oostpolder in Schieland) is slechts mogelijk in samenwerking 
n1et de aangrenzende gemeente. 

Daarbij komt nog, <lat de aanhechting van deze wijk aan de stad alleen kan 
plaatsvinden door middel van een lange toegangsweg, die via een hoge brug 
over de Gouwe voert, met hellingen van ca. 400 meter lang. 

Om deze redenen is de werkgroep van oordeel, dat een stadsuitbreiding in 
westelijke richting voorshands niet wenselijk is. Wel is het mogelijk in dit ge
bied enkele regionale voorzieningen op te nemen. 

De realisatie van deze stadsuitbreidingen kan echter niet geheel_ op Gouds 
territoir worden gerealiseerd; er zal dus een grenswijziging met de omliggende 
gemeenten moeten plaatshebben. 

Het tempo waarin deze uitbreidingen zullen kunnen plaatsvinden, is uiter
aard afhankelijk van vele factoren, zoals het tijdig kunnen beschikken over 
bouwrijpe grond en financiële middelen. 

Ervan uitgaande dat de eerstkomende tien jaren ca. 2.500 krotten en andere 
slechte woningen moeten worden gesloopt, d.w.z. ca. 250 per jaar, en dat 
gemiddeld ca. 1.500 nieuwe woningen per jaar zullen worden gebouwd, zal 
het hierboven omschreven "model" in 1990 zijn volgebouwd en dan zal Gouda 
ruim 100.000 inwoners tellen: 

De ge1niddelde woningbezetting, die in de jaren 1900, 1910, 1920, 1930, 
1940, 1950, 1960 en 1970 resp. 5,56; 5,24; 5,04; 4,28; 3,93; 4,23; 3,72 en 
3,30 bedroeg, zal naar verwachting in 1990 zijn teruggelopen tot 3, 10. 

Dit impliceert dat de behoefte aan woningen steeds groter zal worden en 
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het bouwtempo zal moeten worden opgevoerd om aan de toenen1ende vraag 
te blijven voldoen. 

De ontwikkeling waarin Gouda zich bevindt, alsmede de maatschappelijke, 
economische en technische omvormingen waarvoor stadskernen in het alge
meen zich zien geplaatst, nopen tot bezinning, studie en koersbepaling. 

De hiervoor geschetste groeimogelijkheden houden direct verband n1et de 
historische stadskern, het stadshart. Steeds meer wordt beseft dat in een min 
of meer harmonisch groeiproces van vele eeuwen niet ongemotiveerd mag 
worden ingegrepen: saneren is chirurgenwerk!' 

De binnenstad zal zich op een evenwichtige wijze aan het groeiproces moe
ten aanpassen. Hiervoor •heeft een werkgroep in juni 1971 een structuurschets 
voor de binnenstad opgesteld in aansluiting op de structuurschets "Gouda-
2000". 

Binnen gestelde normen, die door velerlei vakdisciplines worden gemoti
veerd, kunnen en zullen zich verschillende ontwikkelingen voordoen. Het is 
de stedebouwkundige niet gegeven vandaag uit te ·maken welke die ontwikke
lingen zullen zijn. Wèl is het de taak van vakmensen de mogelijkheden tot 
groei aan te duiden en hier en daar al zichtbaar te maken. 
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