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Hier volgen de aanvullingen en wijzigingen t.o.v de 4 delen van Stad van de Gouwenaars 
(uitgezonderd Westergouwe) 

 

 

Anne Frankplantsoen (13 januari 2015) 
van de De Kortestraat naar de Sportlaan 
Genoemd naar Annelies Marie Frank. Was een uit Duitsland afkomstig Joods meisje dat bekend is 
geworden door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze ondergedoken 
zat in Amsterdam. 
 

Aureliastraat (31 juli 2006) 
door de wijziging van de nieuwbouwplannen in Middenwillens, kan deze benaming worden 
ingetrokken. 
 
de Kortestraat (29 augustus 1960) 
Geometrie aanpassing: van de Dunantsingel verlengd naar de Sportlaan 
 

De Blaauwe Haan (07 april 2021) 
Het woongebied begrenst door de Kattensingel, van Swietenstraat, van Beverninghlaan en 
Crabethstraat 
In 1801 kocht ene Wijnand Naethuis een 3-tal panden met daar achter een lijnbaan en 
bleekvelden. Deze bleekvelden liepen tot aan de Jan Verzwollenwetering. 
Dit gebied droeg toen al de naam De Blaauwe Haan. 
Tot in 1859 zijn deze bleekvelden in gebruik geweest maar door de toename van 
luchtvervuiling door stoommachines werd besloten om het gebouw om te bouwen tot 
inpandige droogzolders. 
Pas in 1905 wordt het geheel verkocht aan kaashandelaar C. van Eijk, waarna dit gebied 
een “kaas functie” heeft gekregen. 
 
Doggerpad (07 april 2021) 
Loopt van Omloopkade naar Doggersbanklaan (Reeuwijk) 
Genoemd naar het visserschip voor zoetwatervisserij. 
 
Driestromenpad (21 augustus 2018) 
Het voetpad vanaf de Rotterdamseweg in zuidelijke richting langs de Voorhaven, in oostelijke 
richting langs de Hollandsche IJssel en in noordelijke richting langs het Stroomkanaal aansluitend op 
de Rotterdamseweg 

 
Eendrachtsweg (29 augustus 1960) 
Geometrie aanpassing: Ingekort vanaf Telderstraat naar de Rutgersstraat 
 

Gravin Margarethastraat (14 januari 2021)Loopt van de Jan van Beaumontstraat naar de 
Dillenburgstraat 
Vernoemd naar de nicht van Jan van Beaumont. 

 
Jozefhof (10 december 2019) 
Openbare ruimte tussen de bebouwing op de voormalige Jozeflokatie. 
 

Leo Vromanpark (2 april 2015) 
tussen de Fluwelensingel, de Karnemelksloot en Klein Amerika  

vernoemd naar de Goudse ereburger, schrijver dichter Leo Vroman. 

 

Teldersstraat (29 augustus 1960) 

Geometrie aanpassing: van de Verzetslaan verlengd naar de Sportlaan 
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Veenweidepad (13 januari 2015) 
Van de Gouderaksedijk naar de Gouderakse Tiendweg 
Verwijzend naar de verbinding vanuit de stad gezien naar het open veenweidegebied van de 
Krimpenerwaard 

 
Veenweidetunnel (13 januari 2015) 

Ligt in het Veenweidepad onder het Verbindingsasje 
 

Verzetslaan (29 augustus 1960) 

Geometrie aanpassing: ingekort vanaf de kruising met de de Kortestraat naar de Rutgersstraat 
 

Voorhavenwal (21 augustus 2018) 

Toegangsweg vanaf de Kanaaldijk en de loswal langs de Voorhaven 

 
Wiardi Beckmanhof (17 augustus 2015) 
tussen de Verzetslaan en de Teldersstraat.  

Genoemd naar dr. Herman Bernard Wiardi Beckman (1904 - 1945), een Nederlandse politicus en 
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beckman werd al op jonge leeftijd lid van de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij. In 1932 trad hij in dienst van de krant 'Het Volk', waar hij van 1937 
tot 1940 algemeen politiek hoofdredacteur was. In 1937 werd hij lid van de Eerste Kamer. In de 
oorlog was hij lid van de redactie van de illegale krant 'Het Parool', verbindingsman van de 
Ordedienst en mede-oprichter van het Nationaal Comité (dat zich zag als vertegenwoordiger van de 
regering in Londen). In 1942 is Beckman op het strand bij Scheveningen gearresteerd bij een poging 
om naar Engeland te ontsnappen. Hij verbleef in verschillende gevangenissen en 
concentratiekampen en overleed op 15 maart 1945 in Dachau aan de gevolgen van vlektyfus. In 
1946 werd aan Wiardi Beckman postuum het Verzetskruis 1940-1945 toegekend. 
 

Wiardi Beckmanstraat (13 januari 2015) 
Is ingetrokken na de afbraak van de flat aldaar 
 

Zandoogjestraat (31 juli 2006) 
door de wijziging van de nieuwbouwplannen in Middenwillens, kan deze benaming worden 
ingetrokken. 

 

 

 
 

 

 
Naamswijzigingen: 

 
Julianasluisbrug Noord wordt Julianasluisbruggen Noord  
Julianasluisbrug Zuid wordt Julianasluisbruggen Zuid 
 
 
 

 

Korte Zeugwater (14 januari 2021)  

Het water dat loopt tussen de Kleiweg en de Agnietenstraat  
 

Lange Zeugwater (14 januari 2021)  

Het water dat loopt tussen de Agnietenstraat en de lange Tiendeweg 

Bruggen 

Waterlopen 


