Gouda
stadswandeling
Lengte: 2,9 km
Start- en eindpunt:
het stadhuis aan de Markt
Duur: 90 minuten

Eindoordeel wandeling,
horecagelegenheid en
mindervalidentoilet:

7

Er kan zoveel meer dan je denkt

Routebeschrijving en bezienswaardigheden langs de route

Deze stadswandeling is gebaseerd op ‘De Goudse Pijp’ stadswandeling van de VVV
Gouda. De uitgebreidere beschrijving van de bezienswaardigheden langs de route is te
vinden op: http://www.xplregouda.nl/#/route_info/4046.
1.

Het stadhuis afgebrand 1438. In 1450 is begonnen met de bouw van het huidige
laatgotische Stadhuis.

2.

Volg vanaf de Markt de route om de St. Janskerk (achter de kerk) naar het Museum
Gouda, dat beperkt toegankelijk is voor mindervaliden..Bezoek hier eventueel de tuin
van het Museum. Let op: deze is slecht toegankelijk voor rolstoelen. Verlaat de tuin
via het Lazaruspoortje en ga rechtsaf over Koorbrug richting Willem Vroesenplein.
Alternatief: ga terug naar Achter de kerk en ga rechtsaf richting Willem Vroesenplein.

3.

Willem Vroesenhuys 1555 (nr. 1). Opgericht voor arme bejaarden mannen. Voorloper
van de huidige rusthuizen. Achter de groene deur nummer 1 zijn in de hal oude
pijpendroogrekken als wandbekleding gebruikt. Bekijk ook het hofje. Sla vervolgens
rechtsaf richting (richting brug)..

4.

Molenwerf. Dit is een steunpunt zodat u weet dat u op de goede route zit..

5.

Ga nu naar links tot Lange Noodgodsstraat. Halverwege aan de overkant Westhaven
is nog het pand De MORIAAN 1513-1608 te zien. Hier was het Goudse
pijpenmuseum (1938) dat in 2006 is gesloten.

6.

Ga bij Oosthaven 37 over de Nood-Godsburg, rechtdoor de Korte Noodgodsstraat in
naar Peperstraat via de Postbrug

7.

Peperstraat 78 (zie hier de Gevelsteen van Adrie Moerings). In zijn eeuwenoude
grachtenpand van 1460 had Adrie Moerings hier zijn eigen pottenbakkerij annex
pijpenmakerij. Steek nu de Peperstraat over naar Kuiperstraat.

8.

Kuiperstraat. Rechtdoor richting (St. Barbaratoren) Raam. Op nr. 22, 24, 26 en 28
was de Pijpenmakerij van de firma P. van der Want Gz. De werkplaatsen waren op de
twee onderste verdiepingen gevestigd. De zolder werd voor de opslag van turf
gebruikt. Het complex van vier panden heeft gevels uit de 18de eeuw en is herkenbaar
aan de Goudse pijpen boven de gevelopeningen.

9.

Steek Raam over en ga rechtsaf de Houtenstraat in.

10.

Ga naar rechts en volg Vest richting Molen De Roode Leeuw (1727), neem de eerste
straat rechts voorbij de molen Drapiersteeg (1574).

11.

Volg de Drapiersteeg richting Raam. Passeer de Nobelstraat en ga rechtdoor. Bij
Drapiersteeg nr. 1 is een Goudenkastje te bekijken met pijpenkoppen uit een
Pijpenstort van de Drapiersteeg rond nr. 26.

12.

U komt nu op Raam. Steek over en ga rechtsaf. Volg nu de Willemsteeg naar de
Keizerstraat.

13.

Sla vanaf Raam linksaf het 't Oude Halletje in: één van de smalste straatjes van
Gouda. Vervolg de route naar de Keizerstraat.

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden tijdens
de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af.

14.

In de Keizerstraat waren veel pijpenmakers/sters actief. Ga bij nr. 25 linksaf richting
Hoge Gouwe.

15.

Hoge Gouwe 97/99. In 1835 kocht Abraham Goedewaagen het statige grachtenpand
't Huys met de treppen aan de Gouwe te Gouda. Hij was al twaalf jaar in het bezit van
de naastgelegen woning Het Dubbele Kruis (nr. 99). Door de aanschaf van deze
woning kon hij het bedrijfsgedeelte voor zijn pijpmakerij op de verdieping van beide
panden vergroten. Gaandeweg werd de bedrijfsruimte verder vergroot door aanschaf
van het pand Hoge Gouwe 101 en de achter deze woningen gelegen panden.

16.

Best Western Plus City Hotel Gouda. Hier is de Goudse pijp te koop en de speciale
vitrine van ‘de Stichting De Goudse Pijp’ te bekijken.

17.

Steek bij de ingang van Hotel Best Western over de brug naar de Nieuwehaven. Na
een conflict met de Amsterdamse pijpenmarkt over staangeld werd in 1686 de Goudse
pijpenmarkt opgericht.

18.

Voor de Vrouwetoren is een prachtige putdeksel (met pijpen) te bekijken.

19.

Ga rechtsaf naar de Vrouwesteeg..

20.

Steek de Turfmarkt over naar de Naaierstraat

21.

Vervolg de Naaierstraat tot Achter de Vismarkt. De eerste man die in Gouda in 1617
het ambacht van pijpmaker begon is Willem Baernelts, van origine Engelsman. Hij
voerde het merk "De gecroonde Roos" (De Roos van Tudor).

22.

Sla linksaf naar Lage Gouwe.

23.

Ga links naar Wijdstraat. De woorden verwijzen naar uiteenlopende producten die
hier gedurende de afgelopen eeuw zijn verkocht. In de loper bevindt zich ook een
baksteen met als benaming KLEIPIJP. Ga richting de Markt via de Goudse loper.

24.

Tabakszaak Van Vreumingen. De oudste tabakszaak van Nederland (anno 1836).

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet
Restaurant La Place aan de Markt 37-39 beschikt over een enigszins toegankelijk
mindervalidentoilet. Dit staat echter niet goed aangegeven. Een elleboogkraan en
alarmkoord ontbreken.

Parkeergelegenheid
Er is een mindervalidenparkeerplaats op de Noodgodsbrug, tussen Oosthaven – Westhaven
(bij Museum Gouda).
Op ruim 80 plaatsen in Gouda zijn gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Deze zijn
aangegeven op deze kaart: https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_invalideparkeerplaatsen.

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden tijdens
de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af.

