Routebeschrijving Goudse Haringparty 2019
Gouwekerk
Hoge Gouwe 39
2801 LB Gouda
Welkom in Gouda
U bent uitgenodigd door een Goudse ondernemer om een bezoek te brengen aan de Goudse
Haringparty in de Gouwekerk. Tijdens deze dag willen we de gasten onder andere kennis laten
maken met de diversiteit aan Goudse bedrijven, de rijke historie van Gouda en de culinaire
hoogstandjes die Gouda rijk is. Zodra u het pittoreske Gouda binnenrijdt, zijn er verschillende
mogelijkheden om uw entree te maken richting de Gouwekerk, waar de Goudse Haringparty gehouden wordt. Lees verder en kijk wat voor u de snelste, toeristische of meest inspirerende route is.
Met de auto naar Gouda
Gouda ligt centraal in de Randstad en is goed bereikbaar via o.a. de A12 (Utrecht - Gouda - Den
Haag) en A20 (Rotterdam - Gouda). In Gouda heeft u verschillende mogelijkheden om in het
centrum te parkeren. Verderop vindt u de meest geschikte routes en parkeermogelijkheden in het
centrum van Gouda. Mochten deze twee parkeergelegenheden vol zijn kunt u ook hier parkeren:
QPark Nieuwe Markt
€ 1,00 per 28 min (€ 2,14/uur), dagkaart € 12,00
QPark Bolwerk
€ 1,00 per 28 min (€ 2,14/uur), dagkaart € 12,00
Parkeerterrein Klein Amerika
€ 1,00/35 min.(€ 1,70/uur) tot max € 8,00/dag.
Straatparkeren binnen de singels € 2,90 per uur tot 18.00 uur | € 3,90 per uur tussen 18.00 – 21.00
uur.

Naam P-garage: QPark Nieuwe Markt, Lem Dulstraat 3
Openingstijden: 08.00 uur tot 01.00 uur
Parkeertarief: € 1,00 per 28 min (€ 2,14/uur), dagkaart € 12,00
Vanaf de A12 neemt u afslag 11 - Gouda.
Vanuit Utrecht: Bij de stoplichten gaat u linksaf. Volgende
stoplichten rechtdoor.
Vanuit Rotterdam: Bij de stoplichten gaat u rechtsaf.
Bij het binnenrijden van Gouda slaat u na het Shell benzinestation bij het 2e stoplicht linksaf, de
Burgemeester Jamessingel op (rechts ziet u de McDonald’s).
U rijdt nu langs het spoor. Aan het eind van deze weg rijdt u langs het Huis van de Stad.
Na het NS station (rechts) gaat u rechtsaf de tunnel onder het spoor door.
Bij de stoplichten na de tunnel gaat u rechtdoor over de brug en dan linksaf.
U volgt hier de weg en na circa 100 meter kunt u parkeren in Parkeergarage Nieuwe Markt aan de
rechterzijde.
Van de Nieuwe Marktpassage naar de Goudse Haringparty in de Gouwekerk
De hoofduitgang van de parkeergarage komt uit in een overdekte winkelpassage, de Nieuwe
Marktpassage. Houdt hier links aan. Als u eenmaal buiten staat gaat u rechtdoor en houdt u iets
links aan. U loopt dan langs een van de oudste gebouwen van Gouda: de Agnietenkapel. Dit
gebouw hoorde bij een voormalig vrouwenklooster, welke aan het eind van de 14e eeuw werd
gesticht. Tegenwoordig kan deze ruimte worden gehuurd voor culturele activiteiten.
Na de Agnietenkapel houdt u rechts aan en ziet u de Goudse Waag. In dit prachtig authentiek
historische pand, gebouwd naar een ontwerp van Pieter Post in 1668, wisselden in de loop der
eeuwen tientallen miljoenen kilo’s Goudse kaas van eigenaar. Tegenwoordig doet het monumentale pand dienst als Kaas- en ambachtsmuseum en informatiepunt van de VVV Gouda. Als u
langs de Goudse Waag gelopen bent, komt u op de Markt en kijkt u tegen de achterzijde van ons
prachtige Stadhuis aan. Het 15e eeuwse Stadhuis is een van de oudste gotische stadhuizen van
Nederland. Loopt u langs de linkerzijde van het Stadhuis dan treft u een heel klein klokkenspel met
mechanische poppen, aangebracht in 1961. Hoofdrolspeler in het poppenspel is Floris V, die Gouda
in 1272 stadsrechten verleende. Elke twee minuten over het halve en hele uur klinkt het
klokkenspel en komen de poppen in beweging.
U loopt rechtdoor de Wijdstraat in en houdt daarna rechts van de ING Bank aan. U steekt de straat
over en loopt aan de overkant van de singel de Hoge Gouwe op. Na ongeveer 50 meter treft u de
imposante Gouwekerk aan uw linkerhand en wordt u van harte welkom geheten op de Goudse
Haringparty.

Naam P-garage: QPark Bolwerk, Sint Mariewal 3
Openingstijden: 08.00 uur tot 01.00 uur
Parkeertarief: € 1,00 per 28 min (€ 2,14/uur), dagkaart € 12,00
Vanaf de A12 neemt u afslag 11 - Gouda.
Vanuit Utrecht: Bij de stoplichten gaat u linksaf. Volgende stoplichten
rechtdoor.
Vanuit Rotterdam: Bij de stoplichten gaat u rechtsaf.
Bij het binnenrijden van Gouda blijft u almaar rechtdoor rijden en passeert u 2 stoplichten. U rijdt
de Nieuwe Gouwe O.Z. op. U passeert wederom enkele stoplichten en blijft rechtdoor rijden. Bij
het grote kruispunt neemt u het stoplicht. Sla na de brug rechtsaf en na ongeveer 50 meter kunt u
parkeren in de parkeergarage Bolwerk aan de linkerzijde.
Vanaf Bolwerk naar de Goudse Haringparty in de Gouwekerk
Neem de uitgang aan de centrumzijde, Nonnenwater en loop linksaf naar de singel. Sla rechtsaf
de Hoge Gouwe op. Volg de Hoge Gouwe voor 350 meter, de imposante Gouwekerk ligt dan aan
u rechterhand. U wordt van harte welkom geheten op de Goudse Haringparty.

Naam P-terrein: Parkeerterrein Klein Amerika
Openingstijden: ma t/m za van 09.00 tot 21.00 uur
Parkeertarief: € 1,00/35 min. (€ 1,70/uur) tot max € 8,00/dag.
Vanaf de A12 neemt u afslag 11 - Gouda.
Vanuit Utrecht: Bij de stoplichten gaat u linksaf. Volgende
stoplichten rechtdoor.
Vanuit Rotterdam: Bij de stoplichten gaat u rechtsaf.
Bij het binnenrijden van Gouda slaat u na het Shell benzinestation bij het 2e stoplicht linksaf, de
Burgemeester Jamessingel op (rechts ziet u de McDonald’s).
U rijdt nu langs het spoor. Aan het eind van deze weg rijdt u langs het Huis van de Stad.
Na het NS station (rechts) gaat u rechtsaf de tunnel onder het spoor door.
Bij de stoplichten na de tunnel gaat u links de Goudse singels op.
Bij het 2e stoplicht gaat u nog circa 30 meter rechtdoor en dan slaat u linksaf het
parkeerterrein op. Hier rijdt u nog een klein stukje rechtdoor en gaat u met de weg mee naar rechts
om het parkeerterrein op te rijden.
Van Klein Amerika naar de Goudse Haringparty in de Gouwekerk
Vanaf Klein Amerika loopt u langs de slagbomen, waar u net doorheen gereden bent, richting het
centrum van Gouda. Aan de rechterzijde treft u de voormalige Chocoladefabriek van Gouda. Hier
bevindt zich tegenwoordig de nieuwe stadsbibliotheek en een gezellige lunchroom.
Houdt links aan en steek bij het voetgangerslicht de Fluwelensingel over naar de vernieuwde
Tiendewegbrug. Vervolg u weg over de Lange Tiendeweg. De Tiendeweg is één van de oudste
straten van Gouda en was oorspronkelijk het verlengde van de oude verbindingsweg tussen Gouda
en Utrecht, ook wel de Haastrechtse Tiendweg genoemd. Tegenwoordig is de Tiendeweg een
winkelstraat met een gevarieerd en kleinschalig winkelbestand. Doordat de grote landelijke
winkelketens zich niet in deze straat, maar zich vooral op de Kleiweg vestigden, heeft de
Tiendeweg nog veel van haar oorspronkelijke karakter weten te behouden. Vanaf de Tiendeweg
ziet u recht voor u de Sint-Janskerk. U loopt echter rechtsaf de Korte Tiendeweg in en komt zo op
de Markt uit en kijkt u tegen de achterzijde van ons prachtige Stadhuis aan. Het 15e eeuwse
Stadhuis is een van de oudste gotische stadhuizen van Nederland. U loopt langs de linkerzijde van
het Stadhuis en treft een heel klein klokkenspel met mechanische poppen, aangebracht in 1961.
Hoofdrolspeler in het poppenspel is Floris V, die Gouda in 1272 stadsrechten verleende. Elke twee
minuten over het halve en hele uur klinkt het klokkenspel en komen de poppen in beweging.
U loopt rechtdoor de Wijdstraat in en houdt daarna rechts van de ING Bank aan. U steekt de straat
over en loopt aan de overkant van de singel de Hoge Gouwe op. Na ongeveer 50 meter treft u de
imposante Gouwekerk aan uw linkerhand en wordt u van harte welkom geheten op de Goudse
Haringparty.

Met de trein naar Gouda
Gouda is erg centraal gelegen tussen de grote steden en met de
trein kunt u dan ook heel gemakkelijk vanuit Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam of Den Haag naar Gouda komen. Tussen
Gouda en Alphen aan den Rijn rijdt een Lightrail. Verder is Gouda
vanuit bijna alle omliggende plaatsen bereikbaar met de bus.
Kijk voor een routebeschrijving op maat op www.9292ov.nl.
Van Centraal Station Gouda naar de Goudse Haringparty in de Gouwekerk.
Vanaf de hoofdingang van het station steekt u over op het Stationsplein en gaat u links op de
Vredebest. Bij de stoplichten steekt u over en vervolgt u uw weg via de Kleiwegbrug naar de
Kleiweg.
De Kleiweg is één van de oudste straten van Gouda en aangelegd op de kleistrook (vandaar de naam
Kleiweg) langs de vroegere oostelijke oever van de Gouwe. Tegenwoordig is de Kleiweg een
populaire winkelstraat in de binnenstad van Gouda. Als u de Kleiweg afloopt komt u uit op de
Goudse Markt. Midden op deze historische Markt ziet u ons prachtige Stadhuis. Het vijftiendeeeuwse stadhuis is een van de oudste gotische stadhuizen van Nederland. Loopt u langs de
linkerzijde van het Stadhuis en u treft een heel klein balkonnetje, een zogenaamde ‘hangende kaak’.
Boven de kaak is het klokkenspel met de mechanische poppen zichtbaar, aangebracht in 1961.
Hoofdrolspeler in het poppenspel is Floris V, die Gouda in 1272 stadsrechten verleende. Elke twee
minuten over het halve en hele uur klinkt het klokkenspel en komen de poppen in beweging.
U loopt rechtdoor de Wijdstraat in en houdt daarna rechts van de ING Bank aan. U steekt de straat
over en loopt aan de overkant van de singel de Hoge Gouwe op. Na ongeveer 50 meter treft u de
imposante Gouwekerk aan uw linkerhand en wordt u van harte welkom geheten op de Goudse
Haringparty.

