
 

 

Wandelroute Gouda Centrum 

Wat leuk dat je vandaag de route gaat wandelen! De wandelroute start bij Klein Amerika en 

is ongeveer 4,9 km. Onderweg zijn er 11 punten waarbij een feitje te lezen is. Deze feitjes zijn 

te lezen in een kader. Op de laatste pagina vindt je ook een plattegrond. 

 

LET OP! 

❖ Loop je in het donker? Zorg dan dat je goed zichtbaar bent voor anderen  

Denk hierbij aan een reflector jas/vest of lampjes 

❖ Houd rekening met de overige weggebruikers 

❖ Houd je aan de verkeersregels voor wandelaars 

 

Veel plezier! 

 

 

STARTPUNT: KLEIN AMERIKA, adres: Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda 

• Loop vanaf klein Amerika, langs de Chocoladefabriek aan de rechter kant, de straat 

uit naar de Karnemelksloot 

• Sla rechtsaf de Karnemelksloot op 

• Ga links af de Jan Verzwollebrug over 

• Ga links af op de Karnemelksloot 

• Lees feitje nummer 1 

 

1. Karnemelksloot:  

Rond 1579 is de wetering (afwatering) gegraven zoals we deze nu kennen als de 

Karnemelksloot. Dit was in opdracht van het Vroedschap. Echter kreeg het eerst een 

andere naam. In 1593 kreeg het de naam: “De nieuwe vaart buiten Tiendewechs 

poort”. In 1597 is het veranderd naar Carnemelxsloot. Door de jaren heen is dit 

Karnemelksloot geworden.  

Aan de Karnemelksloot stond destijds een melkfabriek waar karnemelk werd 

gemaakt. Dit werd als varkensvoer over het water vervoerd naar de varkens-

houderijen die binnen de stadsmuren van Gouda stonden.  

De tramlijn Gouda-Schoonhoven (1914-1942) stak in de buurt van de binnenstad de 

Karnemelksloot over. In eerste instantie was zelfs het eindstation van de lijn gelegen 

aan de Karnemelksloot. Later werd deze spoorlijn achter de Boelekade langs 

doorgetrokken naar het hoofdstation. Op last van de Duitse bezetter werd de lijn in 

1942 gesloten.  

 

 

• Neem de eerste rechts af de Boelekade op 

• Sla de eerste links af de Schouwburglaan op 

• Steek hier rechtdoor over met het stoplicht  

• Ga over de Kazernebrug 

• Sla rechts af de Korte Vest op 

• Ga bij de Kleiwegbrug rechtdoor naar het Regentesseplantsoen 

• Sla de tweede links af de Vrouwevestesteeg in 

• Ga rechtdoor de Vrouwesteeg in 

• Lees feitje nummer 2 



 

 

 

2. Vrouwentoren:  

De Onze-Lieve-Vrouwentoren hoorde bij een kapel die gewijd is aan Maria en werd 

gebouwd in 1489-1494. De kapel deed dienst als armenschool voor meisjes. Zij kregen 

kosteloos les in lezen en godsdienst. Na hervorming werd de kapel gebruikt voor 

erediensten van de protestanten. In 1574 gingen de protestanten over naar de Sint-

Janskerk. De kapel werd toen afgebroken, maar de toren bleef tot op heden staan.  

 

 

• Na huisnummer 7 zie je een hek; sla daar rechts af de steeg in tussen  

huisnummer 4 & 5  

• Aan het einde van de steeg ga je links, rechts, en nogmaals rechts af de  

Clarissenhof op 

• Sla aan het einde links af en ga de Nieuwe Haven op 

• Neem de tweede rechts, de Korte Dwarsstraat 

• Sla aan het einde links af naar het Regentesseplantsoen 

• Aan het einde van het Regentesseplantsoen zie je een beeld staan bij het water 

• Lees feitje nummer 3 

 

3. Man draagt Ezel:  

Man draagt Ezel staat symbool voor de omgekeerde wereld. Normaal zit de mens op 

een paard of ezel, hier is dat andersom. De naam van het beeld “Jack Ass” verwijst 

met een knipoog naar de kunstenaar: Assmann. De ezel staat symbool voor 

koppigheid. De mens gaat meestal letterlijk gebukt onder zijn koppigheid.  

 

• Vervolg de route naar de Lage Gouwe 

• Sla de eerste links af de Nieuwe Haven op 

• Stop bij nummer 330 en lees feitje nummer 4 

 

4. Nieuwe haven 330:  

Wist je dat… tot 2012 hier een berucht bordeel gevestigd was? De naam van dit 

bordeel was Bonnie Club van Jan Bik. 

 

 

• Vervolg de route op de Nieuwe Haven 

• Sla de tweede rechts af 

• Ga aan het einde links af het Lafeberhof in en loop tot de Lange Dwarsstraat 

• Sla hier rechts af de Lange Dwarsstraat op 

• Ga rechtdoor over de Trappenbrug 

• Ga rechtdoor de Geertje den Bultsteeg in 

• Ga rechtsaf het Arie Kerssensteegje in 

• Ga de eerste links af de Looierspoort in 

• Lees feitje nummer 5 

 

5. Looierspoort:  

De naam Looierspoort is afgeleid van het leerlooien. Leerlooien is een werkwijze om 

van de huid van dieren leer te maken voor kleding, schoeisel of andere toepassingen. 

De 15e eeuw was het hoogtepunt van de leerlooierij in Gouda. 

 

• Loop de Looierspoort uit en ga rechts af Lange Groenendaal op 

• Neem de eerste steeg links. De Lombardsteeg 



 

 

• Ga aan het einde van de steeg naar links. Achter de Vismarkt op 

• Neem de eerste rechts, de Vissteeg 

• Sla aan het einde linksaf en ga de Lage Gouwe op 

• Loop deze door tot je rechts af de Hoornbrug over kan 

• Ga rechtdoor de Westhaven op 

• Lees feitje nummer 6 

 

6. Sluis:  

De donkere sluis is de oudste sluis in Gouda. De sluis ligt in een bocht (de Dubbele 

Buurt) van de Gouwe die de Haven uitwatert op de Hollandsche IJssel. Voor zover 

bekend bestond de sluis al in de 13e eeuw. Maar men denkt dat de sluis al in 1065 

(of nog eerder) bestond.  

 

• Loop de Westhaven uit tot bij de stoplichten 

• Sla hier links af en stop bij huisnummer 1 

• Lees feitje nummer 7 

 

7. Het Tolhuis:  

Het Tolhuis is gelegen op een strategische plek waar de Hollandse IJssel en Gouwe 

samenkomen. In 1389 was er al een Tolhuis gelegen aan de westzijde van de Haven. 

Omdat er hier veel scheepvaart kwam, was de tolheffing een lucratieve 

aangelegenheid.  

 

• Loop door op de Nieuwe Veerstal 

• Steek over met de stoplichten 

• Loop tot de molen 

• Lees feitje nummer 8 

 

8. Molen t’ Slot:  

Molen ’t Slot is een korenmolen. De molen is in 1832 gebouwd ter vervanging van een 

eerdere achtkantige stellingmolen die in 1831 werd verwoest door een brand. Dit is de 

derde molen die hier staat. De eerste molen dateert van 1581. Sinds 1962 is 

Gemeente Gouda eigenaar van de molen. De Gemeente heeft de molen in 2003-

2005 gerestaureerd.  

 

• Sla voor de molen links af de Punt op 

• Loop langs de molen en neem de trap naar beneden het park in 

• Houd links aan en dan rechts tot bij de Vijverstraatbrug 

• Loop over de brug en ga rechtdoor de Spieringstraat in 

• Sla de tweede links af het Willem Vroesenplein op 

• Ga hier gelijk rechtsaf de Achter de Kerk op 

• Loop rechtdoor langs de Sint Janskerk 

• Lees hier feitje nummer 9 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

9. De Sint-Janskerk:  

De Sint-Janskerk is een kerk in Gotische stijl en is wereldberoemd vanwege zijn 

gebrandschilderde glas-in-loodramen. Deze ramen zijn gemaakt in de periode  

1555-1603. Een deel hiervan werd gemaakt door de gebroeders Crabeth. Dat de 

glazen de beeldenstorm in 1566 hebben overleefd is te danken aan het vrijzinnig 

denkklimaat in Gouda destijds. 

 

• Loop voorbij de kerk links de Torenstraat in 

• Ga naar rechts de Wijdstraat in 

• Loop het Marktplein op naar het stadhuis  

• Lees hier feitje nummer 10  

 

10. Stadhuis:  

Dit vijftiende-eeuwse stadhuis is één van de oudste Gotische stadhuizen van 

Nederland. In 1448 werd begonnen met de bouw van dit stadhuis. In 1459 was de 

bouw voltooid, toen het torentje af was. Naast het klokkenspel is een klein 

balkonnetje. Dit diende in de middeleeuwen voor het volgende: misdadigers van 

kleine vergrijpen werden hier aan de kaak gesteld. De menigte die er bij was kon de 

dader met vuil bekogelen.  

 

• Loop langs het stadhuis naar de Waag 

• Loop langs  de Waag naar Achter de Waag 

• Sla aan het einde rechts af en ga de Zeugstraat op 

• Loop de Zeugstraat uit en ga recht door naar de Jeruzalemstraat 

• Sla links af bij Het Joodse Poortje 

• Lees hier feitje nummer 11 

 

11. Het Joodse Poortje:  

Het Joodse Poortje dient nu als monument. Hier worden elk jaar op 4 mei bloemen 

neer gelegd om de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 

Het monument werd op 4 mei 1980 onthuld. Hiervoor was het de toegangspoort van 

de Joodse begraafplaats die aan de Boelekade lag. Deze begraafplaats werd in 

1815 in gebruik genomen.  

 

• Vervolg het pad na Het Joodse Poortje links het Raoul Wallenbergplantsoen in 

• Sla rechts af de Groeneweg op 

• Ga links af de Koepoort in 

• Neem de eerste rechts naar De Baan  

• Vervolg De Baan (schuin rechtdoor) 

• Sla links af de Wijde Poort in 

• Sla links af en wandel door het Houtmansplantsoen 

• Neem de eerste links af en ga na de parkeerplaats rechts  

de Geuzenstraat in 

• Sla aan het einde rechts af de Lange Tiendeweg op 

• Loop over de Tiendeweg brug en loop naar het stoplicht 

• Groen? Steek over en ga rechtdoor het Leo Vromanpark door 

• Je bent nu weer terug bij het beginpunt van de route 

Dit is het einde van de wandelroute. We hopen dat je een leuke route hebt gehad en 

misschien heb je Gouda wel van een andere kant leren kennen.   



 

 

Plattegrond: 

 


