
14 GoudseKLEI Ellen Pattenier, keramiste, 
kleine museumtuin. Gedraaide en hand-ge-
vormde werken 
Achter de Kerk 11 A | 06 - 49690163  
www.goudseKLEI.nl | ellen@goudseklei.nl  
do-za 13.00-17.00

21 Houtmansplantsoen (1830) gebouwd 
toen de stadsmuren werden afgebroken. Het is 
vernoemd naar de Goudse broers Houtman die in 
1595 met de eerste Nederlandse expeditie naar 
Oost-Indië voeren. De korenmolen ’t Slot (1832) 
is de derde molen op de plaats waar het kasteel 
van de Heeren van Ter Gouw ooit stond.

22 Tolhuis Al rond 1300 hadden de graven van 
Holland een scheepstol op de plaats van het hui-
dige Tolhuis. De IJselhavensluis naast het Tolhuis 
is in 1615 gebouwd als keersluis om het dichtslib-
ben van de haven tegen te gaan. In 1954 werd de 
sluis aan de buitenzijde gesloten en kwam een 
einde aan de doorgaande scheepvaartroute.

24 Buiten eten+drinken kwaliteit, gastvrij-
heid, smaak, streekproducten en dat alles voor 
een fijne prijs. Bij mooi weer kunt u eten in de 
stadstuin
Oosthaven 23A | 0182 - 524884   
www.buitenetenendrinken.nl | info@buitenetenen-
drinken.nl | di-zo vanaf 17.00 

23 Galerie De Hollandsche Maagd glas, 
schilderkunst, beelden en sieraden, schilder-
workshops in het atelier achter de galerie 
Oosthaven 28 | 0182 - 511966 | 06 - 15386063  
www.dehollandschemaagd.nl | galerie@deholland-
schemaagd.nl | do-vr 13.00-17.00, za 11.00-17.00, 
1x per maand zo 13.00-17.00 en op afspraak

25 Restaurant Scheeps culinair trefpunt 
voor fijnproevers en levensgenieters, en u, die 
gewoon graag geniet van (h)eerlijke gerechten 
Westhaven 4 | 0182 - 517572 | 06 - 10036195 
www.restaurantscheeps.nl | info@restaurant-
scheeps.nl | ma-vr 12.00-24.00, za 13.00-24.00

33 Tabak&Naus/Verwonderlab Tabak&Naus 
inspireren! Sculpturen, workshops voor vol-
wassenen, Verwonderlab voor kinderen
Raam 96 | 06 - 48319827 
www.tabaknaus.nl | www.verwonderlab.nl  
info@tabaknaus.nl 
wo en zo 13.00-17.00 en op afspraak 

26 Wijnhandel Van de Velde & Halewijn 
Ambachtelijke zelfstandige wijnwinkel, impor-
teert, bottelt en organiseert proeverijen zelf  
Peperstraat 94 | 0182 - 520022  
www.veldehalewijn.nl | info@veldehalewijn.nl 
di–vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00

27 IJsselhuis, Museumhavencafé mooiste 
plekje van Gouda. Piepkleine maar zeer fijne 
kaart met streekproducten  
Schielands Hooge Zeedijk 1 | 06 - 44267175  
www.museumhavencafe.nl | dick@duurzamewinkel-
man.nl | seizoen di-zo 10.00-18.00

29 Museumhaven biedt een ligplaats aan 
bewoners van originele, monumentale bedrijfs-
vaartuigen die het beeld op het water begin 
1900 bepaalden. Doelstelling is oudhollandse 
scheepstypen en de bijbehorende havensfeer 
in het Goudse stadsbeeld te behouden. Bij de 
vaartuigen is meer informatie te vinden.

31 Van Achthoven Nostalgische Lifestyle 
sfeervolle landelijke, robuuste en industriële 
meubels en woonaccessoires 
Vest 45 | 06 - 28414115 
www.vanachthoven.com | vanachthoven@gmail.com 
do-za 10.00-17.30

32 Antiekgroothandel Het inboedelhuis 
1000 stuks oude meubels op voorraad/Brocan-
te/landelijk/nostalgisch alle kleuren mogelijk  
Vest 31-33 | 0182 - 526677 | 06 - 51030446   
www.hetinboedelhuis.nl | info@hetinboedelhuis.nl 
di-za 10.00-17.00 en op koopzondagen 11.00-17.00

30 Molen Roode Leeuw (1727) één van de 
oudste korenmolens. Rond 1920 kwam de molen 
buiten bedrijf. Tijdens de hongerwinter werd het 
meeste binnenwerk gesloopt voor brandhout. 
Na de restauratie kwam de molen in 1985 weer 
in bedrijf. Er wordt graan gemalen, geplet en 
gezeefd en is te koop in de naastgelegen winkel.

17 Slijterij en Bierwinkel Den Gouwen Aar 
Bij ons vindt u ruim 800 verschillende bieren 
alsook wijn, gedistilleerd & champagnes! 
Oosthaven 6 | 0182 - 581958  
www.dengouwenaargouda.nl | info@slijterijdengou-
wenaar.nl | di-za 10.00 - 18.00, do 10.00-21.00,  
zo 12.00-17.00

18 Museum Gouda Tussen Haven en kerk 
toont het museum naast de Goudse geschie-
denis werken van de Franse & Haagse School  
Achter de Kerk 14 / Oosthaven 9 | 0182 - 331000   
www.museumgouda.nl | info@museumgouda.nl  
di-zo 11.00-17.00

19 Blomatelier Floral Design bloemsierkun-
stenaar Diny Blom maakt bijzondere  
bloemwerken  en geeft originele workshops 
Molenwerf 22 | 0182 - 583300 | 06 - 53939699  
www.blomatelier.nl | diny@blomatelier.nl   
ma-wo en avonds op afspraak, do 12-17.30,  
vr 10-17.30, za 9-15

20 Punselie Cookie Company BV  
fabrikaat van de Goudse stroopkoekjes in een 
museale ambachtelijke fabriek, rondleidingen 
door de fabriek 
Spieringstraat 107 | 06 - 23394743 
www.punselie.nl | maria@punselie.nl   
rondleiding op afspraak van ma-do

16 De Donkere Sluis dateert uit de 13e eeuw 
en is de oudste sluis van Gouda. Door de tegen-
strooms openende deuren is de sluis uniek in 
Nederland. Er wordt verondersteld dat de sluis in 
het verleden een overkapping zou hebben gehad 
en daardoor donker was.

28 Mallegatsluis (1580) Na het ontzet van 
Leiden werd deze sluis gebouwd om grotere 
schepen snel buiten Gouda om te loodsen. Vanaf 
1598 accepteerde Gouda dat ook andere dan 
oorlogsschepen van deze vaart buitenom gebruik 
konden maken; als compensatie moesten de 
schepen “armengeld” aan de stad betalen. 

15 vanNienke sieraden Authentieke  
creaties en collecties, werken in opdracht en 
specialisatie in trouwringen  
Dubbele Buurt 10A | 0182 - 516668   
www.vannienkesieraden.nl | info@vannienkesiera-
den.nl | di op afspraak, wo–vr 10.00-17.30,  
za 10.00-17.00

13 Hans den Hollander Prints internationale 
moderne en hedendaagse grafiek. Alle  
richtingen van figuratief tot abstract  
Lage Gouwe 24 | 06 - 14979647   
www.hansdenhollander.com | info@prentkunst.nl   
do-za 13.00-17.00
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9 Lijstenatelier Velsink, kunst, curiosa & 
hebbedingen tevens lijstenmakerij. Anti eke 
lijsten en restaurati e van lijsten
Hoge Gouwe 45A | 0182 - 525722 | 06 - 22758394 
www.lijstenateliervelsink.nl | info@lijstenateliervel-
sink.nl | do-za 10.30-17.00 en op afspraak

10 Brunel ontspannen en betaalbaar dineren 
in sfeervol restaurant of op ons prachti ge 
terras op de Visbanken
Hoge Gouwe 23 | 0182 - 518979 | 06 - 53512585 
www.restaurantbrunel.nl | brunel@planet.nl 
7 d.p.w. vanaf 17.00 / lunch na reservering

11 Visbanken (1588) aan de zijde van de 
Hoge Gouwe wordt deze ook wel Korenbeurs 
genoemd, hoewel het alti jd een vismarkt voor de 
vissers van buiten Gouda is geweest. De visbank 
aan de andere zijde was voor vissers uit Gouda.  
Tegenwoordig kun je er, aan de kant van de Hoge 
Gouwe, in de zomer heerlijk eten op het terras

12 Kamphuisen 
eet & drinklokaal 
Hoge Gouwe 19 | 0182 - 514163  
www.kamphuisen.com | info@kamphuisen.com 
di-zo, bij goed weer ook diner onder de Visbanken

1 Lichtf abriek Gouda De Lichtf abriek Gouda 
is eten, drinken en feesten. Geniet van het 
Industriële erfgoed in de historische binnenstad
Hoge Gouwe 189 | 0182 - 231251 
www.lichtf abriekgouda.nl |info@lichtf abriekgouda.nl 
8:30-23:00 (reserveren tot 21:30, keuken gesloten 
22:00), zo vanaf 11:00, ma gesloten

2 Rossetti   waan je in het verleden en geniet 
van deze sfeervolle winkel vol anti ek en 
brocante
Hoge Gouwe 157 | 0182 - 511442 | 06 - 21661331 
www.rossetti  .nl | info@rossetti  .nl 
wo–za 10.00-17.00

4 Galerie Honingen gespecialiseerd in 
hedendaags realisme sinds 1997, schilderijen 
en beelden
Hoge Gouwe 127 & Lange Tiendeweg 40 
06 - 14486274 | www.honingen.com | honingen@
honingen.com | actuele openingsti jden zie website

5 Amsterdams Verlaat de Gouwe en de 
Haven waren strategisch gunsti g gelegen; alle 
scheepvaart tussen de zuidelijke en de noorde-
lijke steden van Holland passeerde hier. Vanaf 
het Amsterdams Verlaat (1436) kon men richti ng 
Amsterdam varen. Het sluiswachtershuisje is 
herbouwd op initi ati ef van de bewoners

6 Galerie Montulet - Glaspaleis meer dan 
400 m2 expositi e-oppervlak met schilderkunst, 
sculpturen, fotografi e en sieraden. 
Hoge Gouwe 115 | 0182 - 550930 | 06 - 28523672 
www.galeriemontulet.nl | info@galeriemontulet.nl 
di-do 13.00-17.00, vr-za 11.00-17.00, zo 13.00-17.00 
en op afspraak

3 De Spiegeltent Anti eke muziek- en 
danssalon voor feesten en evenementen met 
eigen B&B
Turfmarkt 51 | 0182 - 529292 
www.spiegeltent.info | mail@spiegeltent.info 
do-za 11.00-17.00 en op afspraak

Voor meer informati e  
www.facebook.com/gouwehavenkwarti er
www.gouwehavenkwarti er.nl
www.welkomingouda.nl
Colofon 
Foto’s Edwin de Kemp Fotografi e, Karen Boekholt, Anita Gaasbeek, en 
Dennis van Duijn / O kijk! Fotografi e 
Tekst & Realisati e Karen Boekholt en Anita Gaasbeek
Oplage 15.000

Legenda

Anti ek
Galerie / Museum
Horeca / Hotel
Speciaalzaak
Bezienswaardigheid

1   De Lichtf abriek
2   Rossetti  
3   De Spiegeltent 
4   Galerie Honingen
5   Amsterdams Verlaat
6   Galerie Montulet
7   Berry Rutjes 
8   Ambachtelijk plateel
9   Lijstenatelier Velsink
10 Brunel
11 Visbanken
12 Kamphuisen
13 Hans den Hollander Prints
14 Goudse Klei
15 vanNienke Sieraden
16 Donkere Sluis
17 Slijterij & Bierwinkel Den
      Gouwen Aar 
18 Museum Gouda

19 Blomatelier Floral Design
20 Punselie Cookie Company
21 Houtmansplantsoen
22 Tolhuis
23 Galerie 
      De Hollandsche Maagd
24 Buiten eten + drinken
25 Restaurant Scheeps
26 Wijnhandel
      Van Velde & Halewijn
27 IJsselhuis Museumhavencafé
28 Mallegatsluis
29 Museumhaven
30 Molen Roode Leeuw
31 Van Achthoven
      nostalgische anti ek
32 Het Inboedelhuis
33 Tabak&Naus/Verwonderlab
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8 Ambachtelijk plateel Gouda Gouds am-
bacht = erfgoed! Gelegenheidsborden, restau-
rati e tegeltableaus, workshops en cursussen
Hoge Gouwe 51 | 06 - 42015656 
www.ambachtelijkplateel.nl | info@ambachtelijkpla-
teel.nl | di -za 10.00-13.00 en op afspraak

7 Berry Rutjes jr. hoedenontwerper 
Hoeden ontwerpen en maken is mijn vak. 
Maar het is meer dan mijn vak. Het is mijn 
passie
Hoge Gouwe 71 | 0182 - 769125 
www.berryrutjes.com| info@berryrutjes.com
iedere dag online geopend en salon op afspraak
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